
efu–!

;':tf ufpFkflnsf

:yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ pkbkmf 
-!_ adf]lhd ;':tf ufpFkflnsfsf] ufpF ;efn] agfPsf] tn 
n]lvP adf]lhdsf] P]g ;a{;fwf/0fsf] hfgsf/L sf] nflu 
k|sfzg ul/Psf] 5 .

:yfgLo /fhkq

;':tf ufpFkflnsfåf/f k|sflzt
v08 @_ efuM ! ;':tf, a}zfv dlxgf #) ut], @)&^ ;fn  -;+VofM @          





          

-1_

v08 @_ efuM ! ;':tf, a}zfv dlxgf #) ut], @)&^ ;fn  -;+VofM @    

@)&% ;fnsf] P]g g+= ( 

ससुसु्स्तताा  गगााउउॉॉऩऩााललररककाा  न्न्ममााययममकक  ससललभभललतत  ((ककााममययययििललधध  ससम्म्फफन्न्धधीी))  ऐऐनन,,  
२२००७७५५ 

गगााउउॉॉ  ससबबााफफााटट  स्स्ििीीककृृतत  ललभभललतत::  २२००७७५५||११२२||२२५५    

प्रप्रस्स्ततााििननाा्् न्मायमक सलभलतरे प्रचलरत कानून फभोजजभ उजयुीको कायिाही य 
यकनाया गदाय अऩनाउनऩुने कामययिलध तम गयी स्ऩ�ता, एकरूऩता एिॊ ऩायदजशयता 
कामभ गयी कानूनको शासन तथा न्माम प्रलतको जनयिश्वास कामभ याखीयहनको 
रालग प्रचरनभा यहेको सॊघीम कानूनभा बए देजख फाहेक थऩ कानूनी व्मिस्था 
गनय िाञ्छनीम बएकोरे, 

 नेऩारको सॊयिधानको धाया २२१ को उऩधाया (१) फभोजजभ ससु्ता 
गाउॉसबारे मो ऐन फनाएको छ । 

ऩऩररययच्च्छछेेदद  -११ 

प्रप्रााययजजम्म्बबकक 

१. ससॊॊजजऺऺप्तप्त  ननााभभ  यय  प्रप्रााययम्म्बब्् (१) मस ऐनको नाभ “ससु्ता गाउॉऩालरका 
न्मायमक सलभलत (कामययिलध सम्फन्धी) ऐन, २०७५ यहेको छ । 

    (२) मो ऐन तरुून्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२. ऩऩररययबबााषषाा्् यिषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस ऐनभा; 
(कक)  “उजयुी” बन्नारे सलभलत सभऺ ऩयेको उजयुीफाट शरुु 

बएको प्रचलरत कानून फभोजजभ सलभलतरे कायिाही 
य यकनाया गने उजयुी सम्झनऩुछय ।  
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((खख)) “खाम्ने”  बन्नारे तोयकएको सम्ऩजिको भूलमाॊकन 
गरयदा भ्माउने हदराई सम्झन ुऩदयछ ।  

((गग)) “चरन चराईददन”े  बन्नारे लनणयम ऩश्चात हक 
अलधकाय प्राप्त बएको व्मजिराई कुनै िस्त ु िा 
सम्ऩजि बोग गनय ददने कामयराई सम्झनऩुदयछ । 

((घघ)) “जभानत”  बन्नारे कुनै व्मजि िा सम्ऩजिराई 
न्मायमक सलभलतरे चाहेको िखतभा उऩजस्थत िा 
हाजजय गयाउन लरएको जजम्भा िा उियदायमत्िराई 
सम्झनऩुदयछ ।   

 ((ङङ))  “ताभेरी”  बन्नारे न्मायमक सलभलतको ऺेत्रालधकाय 
लबत्रका यििादहरुभा सम्िजन्धत ऩऺराई िझुाईने 
म्माद,  सचुना,  आदेश,  ऩूजॉ िा जानकायी ऩत्र 
रयतऩूियक िझुाउने कामयराई सम्झनऩुछय ।  

((चच)) “तामदात”  बन्नारे सम्ऩजिको यिियण िा गन्ती 
गयेको सॊख्मा जलनने व्महोया िा सम्ऩजिको 
पाॉटिायी िा रगतराई सम्झनऩुदयछ ।  

((छछ))  “तोयकएको” िा “तोयकए फभोजजभ” बन्नारे मस ऐन 
अन्तगयत फनेको लनमभभा तोयकए फभोजजभ 
सम्झनऩुछय । 

((जज)) “दयऩीठ”  बन्नारे न्मायमक सलभलत सभऺ ऩेश हनु 
आएका कुनै कागजऩत्रको  सम्फन्धभा रयत नऩगुे 
िा कानूनरे दताय नहनुे िा नराग्ने बएभा त्मसको 
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((खख)) “खाम्ने”  बन्नारे तोयकएको सम्ऩजिको भूलमाॊकन 
गरयदा भ्माउने हदराई सम्झन ुऩदयछ ।  

((गग)) “चरन चराईददन”े  बन्नारे लनणयम ऩश्चात हक 
अलधकाय प्राप्त बएको व्मजिराई कुनै िस्त ु िा 
सम्ऩजि बोग गनय ददने कामयराई सम्झनऩुदयछ । 

((घघ)) “जभानत”  बन्नारे कुनै व्मजि िा सम्ऩजिराई 
न्मायमक सलभलतरे चाहेको िखतभा उऩजस्थत िा 
हाजजय गयाउन लरएको जजम्भा िा उियदायमत्िराई 
सम्झनऩुदयछ ।   

 ((ङङ))  “ताभेरी”  बन्नारे न्मायमक सलभलतको ऺेत्रालधकाय 
लबत्रका यििादहरुभा सम्िजन्धत ऩऺराई िझुाईने 
म्माद,  सचुना,  आदेश,  ऩूजॉ िा जानकायी ऩत्र 
रयतऩूियक िझुाउने कामयराई सम्झनऩुछय ।  

((चच)) “तामदात”  बन्नारे सम्ऩजिको यिियण िा गन्ती 
गयेको सॊख्मा जलनने व्महोया िा सम्ऩजिको 
पाॉटिायी िा रगतराई सम्झनऩुदयछ ।  

((छछ))  “तोयकएको” िा “तोयकए फभोजजभ” बन्नारे मस ऐन 
अन्तगयत फनेको लनमभभा तोयकए फभोजजभ 
सम्झनऩुछय । 

((जज)) “दयऩीठ”  बन्नारे न्मायमक सलभलत सभऺ ऩेश हनु 
आएका कुनै कागजऩत्रको  सम्फन्धभा रयत नऩगुे 
िा कानूनरे दताय नहनुे िा नराग्ने बएभा त्मसको 

ऩछालड ऩयि सोको कायण य अिस्था जनाइ 
अलधकायप्राप्त अलधकायीरे रेजखददने लनदेशन िा 
व्महोयाराई सम्झनऩुदयछ ।  

((झझ)) “नाभेसी”  बन्नारे कुनै व्मजिको नाभ, थय य ितन 
सभेतको यिस्ततृ यिियण खरुाइएको व्महोयाराई 
सम्झनऩुदयछ ।  

((ञञ))  “नालरश”  बन्नारे कुनै यििादको यिषमभा दपा ८ 
फभोजजभ ददएको उजयुी, लनिेदन िा यपयाद 
सम्झनऩुछय  

((टट))    “लनणयम यकताफ”  बन्नारे सलभलतरे उजयुीभा गयेको 
लनणयमको अलबरेख याख्नको रालग खडा गयेको 
उजयुीभा लनणयम गयेको व्महोया य त्मसको आधाय 
तथा कायणको सॊजऺप्त उलरेख बएको यकताफ 
सम्झनऩुछय । 

((ठठ))  “ऩन्चकृलत भोर”  बन्नारे ऩञ्च बरा�ीरे सम्ऩजिको 
स्थरगत तथा स्थानीम अिरोकन भूलमाॊकन गयी 
यिक्री यितयण हनुसक्ने उजचत ठहयाएय लनजश्चत 
गयेको भलुमराई सम्झनऩुदयछ ।    

((डड)) “ऩेशी”  बन्नारे न्मायमक सलभलत सभऺ लनणयमाथय ऩेश 
हनुे यििादहरुभा ऩऺहरुराई उऩजस्थत गयाइ 
सनुिुाइ गने काभराई सम्झनऩुदयछ ।  

((ढढ)) “दोस्रो ऩऺ” बन्नारे ऩयहरो ऩऺरे जसका उऩय 



-4_

ससु्ता गताउँपतालिकता न्ताय्क सलिल् (कता््ययिलि सम्बनिधी) ऐन, २०७५

उजयुी दताय गदयछ सो व्मजि िा सॊस्था  

सम्झनऩुछय । 

 ((णण)) “िकऩत्र”  बन्नारे यििाद सम्फन्धभा जानकाय बई 
साऺीको रुऩभा व्मि गयेका कुया रेजखने िा 
रेजखएको कागजराई सम्झनऩुछय ।  

 ((तत)) “फन्द ईजरास”  बन्नारे न्मायमक सलभलत अन्तगयत 
लनरुऩण हनुे यििादहरु भध्मे गोप्म प्रकुलतको यििाद 
बएको य सम्िद्द ऩऺहरुयिच गोऩलनमता कामभ गनय 
आिश्मक देजखएभा सम्िद्द ऩऺहरु भात्र सहबागी 
हनुेगयी प्रिन्ध गयीएको सनुिुाई कऺराई
 सम्झनऩुछय ।  

((थथ)) “ऩयहरो ऩऺ” बन्नारे कसै उऩय सलभलत सभऺ उजयुी 
दताय गने व्मजि िा सॊस्था सम्झनऩुछय । 

 ((दद)) “भूलतिी” बन्नारे न्मायमक सलभलत अन्तगयत यिचायाधीन 
भदु्दा अन्म अड्डा अदारतभा सभेत यिचायालधन 
बईयहेको अिस्थाभा न्मायमक सलभलतरे लनणयम गदाय 
अन्म यिचायालधन भदु्दाभा प्रबायित हनुे देजखएभा 
प्रबाि ऩाने भदु्दाको पैसरा नबएसम्भ प्रबायित हनुे 
भ�ुा स्थलगत गने कामयराई सम्झनऩुछय । 

((धध)) “रगाऩात”  बन्नारे घयजग्गा य त्मससॉग अन्तय लनयहत 
टहया,  फोट यिरुिा,  खलुरा जलभन य त्मसभा यहेका 
सफैखारे सॊयचना िा चचेको जग्गा,  छेउछाउ, 

सेयोपेयो य सम्ऩूणय अिमिराई सम्झनऩुदयछ ।   
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उजयुी दताय गदयछ सो व्मजि िा सॊस्था  

सम्झनऩुछय । 

 ((णण)) “िकऩत्र”  बन्नारे यििाद सम्फन्धभा जानकाय बई 
साऺीको रुऩभा व्मि गयेका कुया रेजखने िा 
रेजखएको कागजराई सम्झनऩुछय ।  

 ((तत)) “फन्द ईजरास”  बन्नारे न्मायमक सलभलत अन्तगयत 
लनरुऩण हनुे यििादहरु भध्मे गोप्म प्रकुलतको यििाद 
बएको य सम्िद्द ऩऺहरुयिच गोऩलनमता कामभ गनय 
आिश्मक देजखएभा सम्िद्द ऩऺहरु भात्र सहबागी 
हनुेगयी प्रिन्ध गयीएको सनुिुाई कऺराई
 सम्झनऩुछय ।  

((थथ)) “ऩयहरो ऩऺ” बन्नारे कसै उऩय सलभलत सभऺ उजयुी 
दताय गने व्मजि िा सॊस्था सम्झनऩुछय । 

 ((दद)) “भूलतिी” बन्नारे न्मायमक सलभलत अन्तगयत यिचायाधीन 
भदु्दा अन्म अड्डा अदारतभा सभेत यिचायालधन 
बईयहेको अिस्थाभा न्मायमक सलभलतरे लनणयम गदाय 
अन्म यिचायालधन भदु्दाभा प्रबायित हनुे देजखएभा 
प्रबाि ऩाने भदु्दाको पैसरा नबएसम्भ प्रबायित हनुे 
भ�ुा स्थलगत गने कामयराई सम्झनऩुछय । 

((धध)) “रगाऩात”  बन्नारे घयजग्गा य त्मससॉग अन्तय लनयहत 
टहया,  फोट यिरुिा,  खलुरा जलभन य त्मसभा यहेका 
सफैखारे सॊयचना िा चचेको जग्गा,  छेउछाउ, 

सेयोपेयो य सम्ऩूणय अिमिराई सम्झनऩुदयछ ।   

((नन))  “सदयस्माहा”  बन्नारे धयौटीभा यहेको यकभको रगत 
किा गयी आम्दानीभा िाध्ने कामयराई सम्झनऩुछय ।    

  ((ऩऩ)) “सबा” बन्नारे गाउॉसबा सम्झनऩुछय । 

((पप)) “सलभलत” बन्नारे न्मायमक सलभलत सम्झनऩुछय य सो 
शव्दरे स्थानीम ऐनको दपा ४८ को उऩदपा (६) 
फभोजजभको सलभलतराइय सभेत जनाउनेछ । 

((फफ)) “सार िसारी”  बन्नारे हयेक िषयको रालग छुिा छुिै 
हनुे गयी प्रलतिषयको लनलभि स्थामी रुऩभा तम 
गरयएको शतय सम्झनऩुछय । 

((बब))  “स्थानीम ऐन”  बन्नारे “स्थानीम सयकाय सञ्चारन 
ऐन, २०७४” सम्झनऩुछय । 

  ((भभ)) "सॊयिधान" बन्नारे नेऩारको सॊयिधान सम्झनऩुछय । 

 

ऩऩररययच्च्छछेेदद-२२ 

ससललभभललततककोो  अअललधधककाायय   

३. उउजजुयुयीीभभाा  ललननणणययमम  ससम्म्फफन्न्धधीी  ककााभभ्् सलभलतभा दताय बएका उजयुी िा 
उजयुीको लनणयम गने िा दताय बएको नालरश िा उजयुीको कुनै 
व्महोयारे रगत किा गने अलधकाय सलभलतराइय भात्र हनुेछ । 

४. ललननणणययमम  ससम्म्फफन्न्धधीी  फफााहहेेकक  अअन्न्मम  ककााभभ्् (१) दपा ३ भा उलरेख बएको 
िा प्रचलरत कानूनरे सलभलत िा सलभलतको सदस्मरे नै गने बन्ने 
व्मिस्था गयेको िा कामयको प्रकृलतरे सलभलत िा सलभलतको सदस्मरे नै 
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गनुयऩने स्ऩ� बैयहेको देजख फाहेकको अन्म कामयहरू मस ऐनभा 
तोयकएको कभयचायी य त्मसयी नतोयकएकोभा सलभलतरे लनणयम गयी 
तोकेको िा अलधकाय प्रदान गयेको कभयचायीरे गनुयऩनेछ । 

    (२) तोयकएको शाखा प्रभखु िा तोयकएका अन्म कभयचायीरे 
मस ऐन य प्रचलरत कानून फभोजजभ तोयकएको काभ गदाय सलभलतको 
सॊमोजक िा सलभलतरे तोकेको सदस्मको प्रत्मऺ लनदेशन, देखदेख य 
लनमन्त्रणभा यही गनुयऩनेछ । 

५. ममसस  ऐऐनन  फफभभोोजजजजभभ  ककााममययययििललधध  अअििररम्म्फफनन  गगननुुययऩऩननेे्् सलभलतरे उजयुी िा 
उजयुीको कायिाही य यकनाया गदाय प्रचलरत य सम्फजन्धत सॊघीम 
कानूनभा स्ऩ� उलरेख बए देजख फाहेक मस ऐन फभोजजभको 
कामययिलध अिरम्फन गनुयऩनेछ । 

६. ससललभभललततररेे  हहेेननेे्् सलभलतराइय देहाम फभोजजभको उजयुीहरूभा कायिाही य 
यकनाया गने अलधकाय यहनेछ् 

(क) स्थानीम ऐनको दपा ४७ अन्तगयतको उजयुी, 

(ख) भेरलभराऩ ऐन, २०६८ अनसुाय भेरलभराऩको 
रालग गाउॉऩालरकाभा प्रयेषत उजयुी, 

(ग) प्रचलरत कानूनरे गाउॉऩालरकारे हेने बलन तोकेका 
उजयुीहरू । 

७. ससललभभललततककोो  ऺेेऺत्रत्रााललधधककाायय्् सलभलतरे दपा ६ अन्तगयतका भध्मे देहाम 
फभोजजभका उजयुीहरूभा भात्र ऺेत्रालधकाय ग्रहण गने तथा कायिाही 
यकनाया गनेछ् 
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गनुयऩने स्ऩ� बैयहेको देजख फाहेकको अन्म कामयहरू मस ऐनभा 
तोयकएको कभयचायी य त्मसयी नतोयकएकोभा सलभलतरे लनणयम गयी 
तोकेको िा अलधकाय प्रदान गयेको कभयचायीरे गनुयऩनेछ । 

    (२) तोयकएको शाखा प्रभखु िा तोयकएका अन्म कभयचायीरे 
मस ऐन य प्रचलरत कानून फभोजजभ तोयकएको काभ गदाय सलभलतको 
सॊमोजक िा सलभलतरे तोकेको सदस्मको प्रत्मऺ लनदेशन, देखदेख य 
लनमन्त्रणभा यही गनुयऩनेछ । 

५. ममसस  ऐऐनन  फफभभोोजजजजभभ  ककााममययययििललधध  अअििररम्म्फफनन  गगननुुययऩऩननेे्् सलभलतरे उजयुी िा 
उजयुीको कायिाही य यकनाया गदाय प्रचलरत य सम्फजन्धत सॊघीम 
कानूनभा स्ऩ� उलरेख बए देजख फाहेक मस ऐन फभोजजभको 
कामययिलध अिरम्फन गनुयऩनेछ । 

६. ससललभभललततररेे  हहेेननेे्् सलभलतराइय देहाम फभोजजभको उजयुीहरूभा कायिाही य 
यकनाया गने अलधकाय यहनेछ् 

(क) स्थानीम ऐनको दपा ४७ अन्तगयतको उजयुी, 

(ख) भेरलभराऩ ऐन, २०६८ अनसुाय भेरलभराऩको 
रालग गाउॉऩालरकाभा प्रयेषत उजयुी, 

(ग) प्रचलरत कानूनरे गाउॉऩालरकारे हेने बलन तोकेका 
उजयुीहरू । 

७. ससललभभललततककोो  ऺऺेते्रत्रााललधधककाायय्् सलभलतरे दपा ६ अन्तगयतका भध्मे देहाम 
फभोजजभका उजयुीहरूभा भात्र ऺेत्रालधकाय ग्रहण गने तथा कायिाही 
यकनाया गनेछ् 

(क) व्मजिको हकभा उजयुीका सफै ऩऺ गाउॉऩालरकाको 
बैगोलरक ऺेत्रालधकाय लबत्र फसोफास गयीयहेको, 

(ख) प्रचलरत कानून य सॊयिधानको बाग ११ अन्तगयतको 
कुनै अदारत िा न्मामाधीकयण िा लनकामको 
ऺेत्रालधकाय लबत्र नयहेको, 

(ग) गाउॉऩालरकाको ऺेत्रालधकाय लबत्र ऩयेका कुनै 
अदारत िा लनकामफाट भेरलभराऩ िा लभराऩत्रको 
रालग प्रयेषत गयीएको, 

(घ) अचर सम्ऩजि सभािेश यहेको यिषमभा सो अचर 
सम्ऩजि गाउॉऩालरकाको बैगोलरक ऺेत्रालधकाय लबत्र 
ययहयहेको, तथा 

(ङ) कुनै घटनासॉग सम्फजन्धत यिषमिस्त ु यहेकोभा सो 
घटना गाउॉऩालरकाको बैगोलरक ऺेत्र लबत्र  

घटेको । 

ऩऩररययच्च्छछेेदद-३३ 

उउजजुयुयीी  ततथथाा  प्रप्रललततििाादद  ददतताायय 

८. ललफफििाादद  ददतताायय  गगननेे्् (१) कसै उऩय लफिाद दताय गदाय िा उजयुी चराउॉदा 
प्रचलरत कानून फभोजजभ हकदैमा ऩगुेको व्मजिरे सलभलतको तोयकएको 
शाखा सभऺ उजयुी दताय गनयसक्नेछ । 

    (२) उऩदपा (१) फभोजजभ उजयुी ददॊदा मस ऐन तथा 
प्रचलरत कानून फभोजजभ खरुाउनऩुने कुया सफै खरुाइय तथा 
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ऩमुायउनऩुने प्रयक्रमा सफै ऩयुागयी अअननुसुसूूचचीी-११ फभोजजभको ढाॉचाभा 
ददनऩुनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) भा रेजखए देजख फाहेक उजयुीभा देहाम 
फभोजजभको व्महोया सभेत खरुाउनऩुनेछ् 

(क) फादीको नाभ, थय, ितन, सम्ऩकय  नम्फय य लनजको 
फाफू य आभा, तथा थाहा बएसम्भ फाजे य फज्मै 
को नाभ; 

(ख) प्रलतफादीको नाभ, थय, सम्ऩकय  नॊ. य थाहा बएसम्भ 
लनजको फाफ ु य आभाको नाभ, थय य स्थान ऩिा 
राग्नेगयी स्ऩ� खरेुको ितन; 

(ग) गाउॉऩालरकाको नाभ सयहत सलभलतको नाभ; 

(घ) उजयुी गनुयऩयेको व्महोया य सम्ऩूणय यिियण; 

(ङ) गाउॉऩालरकारे तोके अनसुायको दस्तयु फझुाएको 
यलसद िा लनस्सा; 

(च) सलभलतको ऺेत्रालधकाय लबत्रको उजयुी यहेको व्महोया 
य सम्फजन्धत कानून; 

(छ) फादीरे दािी गयेको यिषम य सोसॉग सम्फन्धीत 
प्रभाणहरू; 

(ज) हदम्माद राग्ने बएभा हदम्माद यहेको तथा हकदैमा 
ऩगुेको सम्फन्धी व्महोया; 
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ऩमुायउनऩुने प्रयक्रमा सफै ऩयुागयी अअननुसुसूूचचीी-११ फभोजजभको ढाॉचाभा 
ददनऩुनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) भा रेजखए देजख फाहेक उजयुीभा देहाम 
फभोजजभको व्महोया सभेत खरुाउनऩुनेछ् 

(क) फादीको नाभ, थय, ितन, सम्ऩकय  नम्फय य लनजको 
फाफू य आभा, तथा थाहा बएसम्भ फाजे य फज्मै 
को नाभ; 

(ख) प्रलतफादीको नाभ, थय, सम्ऩकय  नॊ. य थाहा बएसम्भ 
लनजको फाफ ु य आभाको नाभ, थय य स्थान ऩिा 
राग्नेगयी स्ऩ� खरेुको ितन; 

(ग) गाउॉऩालरकाको नाभ सयहत सलभलतको नाभ; 

(घ) उजयुी गनुयऩयेको व्महोया य सम्ऩूणय यिियण; 

(ङ) गाउॉऩालरकारे तोके अनसुायको दस्तयु फझुाएको 
यलसद िा लनस्सा; 

(च) सलभलतको ऺेत्रालधकाय लबत्रको उजयुी यहेको व्महोया 
य सम्फजन्धत कानून; 

(छ) फादीरे दािी गयेको यिषम य सोसॉग सम्फन्धीत 
प्रभाणहरू; 

(ज) हदम्माद राग्ने बएभा हदम्माद यहेको तथा हकदैमा 
ऩगुेको सम्फन्धी व्महोया; 

(झ) कुनै सम्ऩजिसॉग सम्फजन्धत यिषम बएकोभा सो 
सम्ऩजि चर बए यहेको स्थान, अिस्था तथा अचर 
बए चाययकलरा सयहतको सफै यिियण । 

  (४)  प्रचलरत कानूनभा कुनै यिशेष प्रयक्रमा िा ढाॉचा िा 
अन्म केयह उलरेख बएको यहेछ बने सो सन्दबयभा आिश्मक यिियण 
सभेत खरेुको हनुऩुनेछ । 

  (५) कुनै यकलसभको ऺलतऩूलतय बयाउनऩुने अथिा फण्डा 
रगाउनऩुने अिस्थाको उजयुीको हकभा त्मस्तो ऺलतऩूलतय िा फण्डा िा 
चरनको रालग सम्फजन्धत अचर सम्ऩजिको यिियण खरेुको हनुऩुनेछ । 

९. ललफफििाादद  ददतताायय  गगययीी  ललननस्स्ससाा  ददददननेे््  (१) उजयुी प्रशासकरे दपा ८ फभोजजभ 
प्राप्त उजयुी दताय गयी फादीराइय तायेख तोयक अअननुसुसूूचचीी-२२ फभोजजभको 
ढाॉचाभा लफिाद दतायको लनस्सा ददनऩुनेछ । 

    (२) उऩदपा (१) फभोजजभ तायेख ददन ुऩने अिस्थाभा तायेख 
तोक्दा अअननुसुसूूचचीी-३३ फभोजजभको ढाॉचाभा तायेख बऩायइय खडा गयी 
सम्फजन्धत ऩऺको दस्तखत गयाइय लभलसर साभेर याख्नऩुछय । 

 (३) उऩदपा (२) फभोजजभ तायेख बऩायइयभा तोयकएको तायेख 
तथा उि लभलतभा हनुे कामय सभेत उलरेख गयी सम्फजन्धत ऩऺराइय 
अअननुसुसूूचचीी-४४ फभोजजभको ढाॉचाभा तायेख ऩचाय ददनऩुनेछ । 

१०. उउजजुयुयीी  ददययऩऩीीठठ  गगननेे्् (१) उजयुी प्रशासकरे दपा ८ फभोजजभ ऩेश 
बएको उजयुीभा प्रयक्रमा नऩगुेको देजखए ऩयुा गनुयऩने देहामको प्रयक्रमा 
ऩयुा गयी अथिा खरुाउनऩुने देहामको व्महोया खरुाइ लमाउन ु बन्ने 
व्महोया रेजख ऩाच ददनको सभम तोयक तथा लफिाद दताय गनय नलभलने 



-10_

ससु्ता गताउँपतालिकता न्ताय्क सलिल् (कता््ययिलि सम्बनिधी) ऐन, २०७५

बए सो को कायण सयहतको व्महोया जनाइय दयऩीठ गयेभा फादीराइय 
उजयुी यपताय ददनऩुनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रयक्रमा नऩगुेको बलन दयऩीठ 
गयी यपताय गयेको उजयुीभा दयऩीठभा उलरेख बए फभोजजभको प्रयक्रमा 
ऩयुा गयी ऩाच ददनलबत्र लमाएभा दताय गरयददनऩुछय । 

  (३) उऩदपा (१) फभोजजभको दयऩीठ आदेश उऩय जचि 
नफझु्ने ऩऺरे सो आदेश बएको लभलतरे लतन ददन लबत्र उि 
आदेशको यिरूध्दभा सलभलत सभऺ लनिेदन ददन सक्नेछ । 

  (४) उऩदपा (३) फभोजजभ ददएको लनिेदन व्महोया भनालसफ 
देजखए सलभलतरे उऩदपा (१) फभोजजभको दयऩीठ फदय गयी लफिाद 
दताय गनय आदेश ददनसक्नेछ । 

  (५) उऩदपा (४) फभोजजभ आदेश बएभा उजयुी प्रशासकरे 
त्मस्तो लफिाद दताय गयी अरू प्रयक्रमा ऩयुा गनुयऩनेछ । 

११. ददतताायय  गगननयय  ननहहुनुनेे््   उजयुी प्रशासकरे दपा ८ फभोजजभ ऩेश बएको उजयुीभा 
देहाम फभोजजभको व्महोया दठक बएनबएको जाॉच गयी दताय गनय नलभलने 
देजखएभा दपा १० फभोजजभको प्रयक्रमा ऩयुा गयी दयऩीठ गनुयऩनेछ् 

(क) प्रचलरत कानूनभा हदम्माद तोयकएकोभा हदम्माद 
िा म्माद लबत्र उजयुी ऩये नऩयेको; 

(ख) प्रचलरत कानून फभोजजभ सलभलतको ऺेत्रालधकाय 
लबत्रको उजयुी यहे नयहेको; 

(ग) काननु फभोजजभ राग्ने दस्तयु दाजखर बए नबएको; 
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बए सो को कायण सयहतको व्महोया जनाइय दयऩीठ गयेभा फादीराइय 
उजयुी यपताय ददनऩुनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रयक्रमा नऩगुेको बलन दयऩीठ 
गयी यपताय गयेको उजयुीभा दयऩीठभा उलरेख बए फभोजजभको प्रयक्रमा 
ऩयुा गयी ऩाच ददनलबत्र लमाएभा दताय गरयददनऩुछय । 

  (३) उऩदपा (१) फभोजजभको दयऩीठ आदेश उऩय जचि 
नफझु्ने ऩऺरे सो आदेश बएको लभलतरे लतन ददन लबत्र उि 
आदेशको यिरूध्दभा सलभलत सभऺ लनिेदन ददन सक्नेछ । 

  (४) उऩदपा (३) फभोजजभ ददएको लनिेदन व्महोया भनालसफ 
देजखए सलभलतरे उऩदपा (१) फभोजजभको दयऩीठ फदय गयी लफिाद 
दताय गनय आदेश ददनसक्नेछ । 

  (५) उऩदपा (४) फभोजजभ आदेश बएभा उजयुी प्रशासकरे 
त्मस्तो लफिाद दताय गयी अरू प्रयक्रमा ऩयुा गनुयऩनेछ । 

११. ददतताायय  गगननयय  ननहहुनुनेे््   उजयुी प्रशासकरे दपा ८ फभोजजभ ऩेश बएको उजयुीभा 
देहाम फभोजजभको व्महोया दठक बएनबएको जाॉच गयी दताय गनय नलभलने 
देजखएभा दपा १० फभोजजभको प्रयक्रमा ऩयुा गयी दयऩीठ गनुयऩनेछ  ्

(क) प्रचलरत कानूनभा हदम्माद तोयकएकोभा हदम्माद 
िा म्माद लबत्र उजयुी ऩये नऩयेको; 

(ख) प्रचलरत कानून फभोजजभ सलभलतको ऺेत्रालधकाय 
लबत्रको उजयुी यहे नयहेको; 

(ग) काननु फभोजजभ राग्ने दस्तयु दाजखर बए नबएको; 

(घ) कुनै सम्ऩजि िा अलधकायसॉग सम्फजन्धत यिषमभा 
यििाद लनरूऩण गनुयऩने यिषम उजयुीभा सभािेश 
यहेकोभा त्मस्तो सम्ऩजि िा अलधकाय यिषमभा 
उजयुी गनय फादीको हक स्थायऩत बएको प्रभाण 
आिश्मक ऩनेभा सो प्रभाण यहे नयहेको; 

(ङ) उि यिषमभा उजयुी गने हकदैमा फादीराइय यहे 
नयहेको; 

(च) लरखतभा ऩयुागनुयऩने अन्म रयत ऩगुे नऩगुेको; तथा 

१२. ददोोहहोोययोो  ददतताायय  गगननयय  ननहहुनुनेे््   (१)  मस ऐनभा जनुसकैु कुया रेजखएको बए 
ताऩलन प्रचलरत कानून फभोजजभ सलभलत िा अन्म कुनै अदारत िा 
लनकामभा कुनै ऩऺरे उजयुी गयी सलभलत िा उि अदारत िा 
लनकामफाट उजयुीभा उलरेख बएको यिषमभा प्रभाण फजुझ िा नफजुझ 
यििाद लनयोऩण बैसकेको यिषम यहेको छ बने सो उजयुीभा यहेका ऩऺ 
यिऩऺको फीचभा सोयह यिषमभा सलभलतरे उजयुी दताय गनय य कायिाही 
गनय हुॉदैन । 

    (२) उऩदपा (१) फभोजजभ दताय गनय नलभलने उजयुी बरुिश 
दताय बएकोभा सो व्महोया जानकायी बएऩलछ उजयुी जनुसकैु अिस्थाभा 
यहेको बए ऩलन सलभलतरे उजयुी खायेज गनुयऩनेछ ।  

१३. उउजजुयुयीीससााथथ  ललररखखतत  प्रप्रभभााणणककोो  ससक्कक्करर  ऩऩेेशश  गगननुुययऩऩननेे्् उजयुीसाथ ऩेश गनुय 
ऩने प्रत्मेक लरखत प्रभाणको सक्कर य कजम्तभा एक प्रलत नक्कर 
उजयुीसाथै ऩेश गनुयऩनेछ य उजयुी प्रशासकरे त्मस्तो लरखतभा कुनै 
कैयपमत जनाउनऩुने बए सो जनाइ सो प्रभाण सम्फजन्धत लभलसरभा 
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याख्नछे । 

१४. उउजजुयुयीी  ततथथाा  प्रप्रललततििाादद  ददतताायय  ददस्स्ततुयुय्् (१) प्रचलरत कानूनभा लफिाद दताय 
दस्तयु तोयकएकोभा सोयह फभोजजभ तथा दस्तयु नतोयकएकोभा एक सम 
रूऩैमाॉ फझुाउनऩुनेछ । 

  (२) प्रचलरत कानूनभा प्रलतिाद दताय दस्तयु नराग्ने बनेकोभा 
फाहेक एक सम रूऩैमाॉ प्रलतिाद दताय दस्तयु राग्नेछ । 

१५. प्रप्रललततििाादद  ऩऩेेशश  गगननुुययऩऩननेे्् (१) प्रलतफादीरे दपा २० फभोजजभ म्माद िा 
सूचना प्राप्त बएऩलछ म्माद िा सूचनाभा तोयकएको सभमािलध लबत्र 
उजयुी प्रशासक सभऺ आपै िा िायेस भापय त लरजखत प्रलतिाद दताय 
गनुयऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रलतिाद ऩेश गदाय प्रलतफादीरे 
बएको प्रभाण तथा कागजातका प्रलतलरयऩ साथै सॊरग्न गयी ऩेश 
गनुयऩनेछ । 

  (३) प्रलतिादीरे लरजखत ब्महोया ददॉदा अअननुसुसूूचचीी-५५ फभोजजभको 
ढाॉचाभा ददनऩुनेछ । 

१६. प्रप्रललततििाादद    जजााॉॉचच  गगननेे्् (१) उजयुी प्रशासकरे दपा १५ फभोजजभ ऩेश 
बएको प्रलतिाद जाॉच गयी कानून फभोजजभको रयत ऩगुेको तथा म्माद 
लबत्र ऩेश बएको देजखए दताय गयी सलभलत सभऺ ऩेश हनुे गयी लभलसर 
साभेर गनुयऩनेछ । 

    (२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रलतिाद दताय हनुे बएभा उजयुी 
प्रशासकरे प्रलतफादीराइय फादी लभरानको तायेख तोक्नऩुनेछ । 
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याख्नछे । 

१४. उउजजुयुयीी  ततथथाा  प्रप्रललततििाादद  ददतताायय  ददस्स्ततुयुय्् (१) प्रचलरत कानूनभा लफिाद दताय 
दस्तयु तोयकएकोभा सोयह फभोजजभ तथा दस्तयु नतोयकएकोभा एक सम 
रूऩैमाॉ फझुाउनऩुनेछ । 

  (२) प्रचलरत कानूनभा प्रलतिाद दताय दस्तयु नराग्ने बनेकोभा 
फाहेक एक सम रूऩैमाॉ प्रलतिाद दताय दस्तयु राग्नेछ । 

१५. प्रप्रललततििाादद  ऩऩेेशश  गगननुुययऩऩननेे्् (१) प्रलतफादीरे दपा २० फभोजजभ म्माद िा 
सूचना प्राप्त बएऩलछ म्माद िा सूचनाभा तोयकएको सभमािलध लबत्र 
उजयुी प्रशासक सभऺ आपै िा िायेस भापय त लरजखत प्रलतिाद दताय 
गनुयऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रलतिाद ऩेश गदाय प्रलतफादीरे 
बएको प्रभाण तथा कागजातका प्रलतलरयऩ साथै सॊरग्न गयी ऩेश 
गनुयऩनेछ । 

  (३) प्रलतिादीरे लरजखत ब्महोया ददॉदा अअननुसुसूूचचीी-५५ फभोजजभको 
ढाॉचाभा ददनऩुनेछ । 

१६. प्रप्रललततििाादद    जजााॉॉचच  गगननेे्् (१) उजयुी प्रशासकरे दपा १५ फभोजजभ ऩेश 
बएको प्रलतिाद जाॉच गयी कानून फभोजजभको रयत ऩगुेको तथा म्माद 
लबत्र ऩेश बएको देजखए दताय गयी सलभलत सभऺ ऩेश हनुे गयी लभलसर 
साभेर गनुयऩनेछ । 

    (२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रलतिाद दताय हनुे बएभा उजयुी 
प्रशासकरे प्रलतफादीराइय फादी लभरानको तायेख तोक्नऩुनेछ । 

१७. ललररखखततभभाा  ऩऩुयुयाा  गगननुुययऩऩननेे  ससााभभाान्न्मम  ररययतत््  (१) प्रचलरत कानून तथा मस 
ऐनभा अन्मत्र रेजखए देजख फाहेक सलभलत सभऺ दताय गनय लमाएका 
उजयुी तथा प्रलतिादभा देहाम फभोजजभको रयत सभेत ऩयुा गनुयऩनेछ् 

(क) एपोय साइज को नेऩारी कागजभा फामाॉ तपय  ऩाॉच 
सेजन्टलभटय, ऩयहरो ऩ�ृभा शीयतपय  दश सेजन्टलभटय 
य त्मसऩलछको ऩ�ृभा ऩाॉच सेजन्टलभटय छोडेको तथा 
प्रत्मेक ऩ�ृभा फजिस हयपभा नफढाइय कागजको 
एकातपय  भात्र रेजखएको;  

 (ख) लरखत दताय गनय लमाउने प्रत्मेक व्मजिरे लरखतको 
प्रत्मेक ऩ�ृको शीय ऩछुायभा छोटकयी दस्तखत 
गयी अजन्तभ ऩ�ृको अन्त्मभा रेखात्भक तथा 
लमाप्चे सयहछाऩ गयेको; 

(ग) कुनै कानून व्मिसामीरे लरखत तमाय गयेको बए 
लनजरे ऩयहरो ऩ�ृको फामाॉ तपय  लनजको कानून 
व्मिसामी दताय प्रभाणऩत्र नॊफय, नाभ य कानून 
व्मिसामीको यकलसभ खरुाइय दस्तखत गयेको; तथा 

(घ) लरखतको अजन्तभ प्रकयणभा मस लरखतभा 
रेजखएको व्महोया दठक साॉचो छ, झटु्ठा ठहये 
कानून फभोजजभ सहुॉरा फझुाउॉरा बन्ने उलरेख गयी 
सो भलुन लरखत दताय गनय लमाएको िषय, भयहना य 
गते तथा िाय खरुाइय लरखत दताय गनय लमाउने 
व्मजिरे दस्तखत गयेको, । 
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 तय ब्महोया ऩयुाइ ऩेश बएको लरखत लरनराइ मो 
उऩदपारे फाधा ऩायेको भालनने छैन ।  

  (२) लरखतभा यिषमहरू क्रभफध्द रूऩभा प्रकयण प्रकयण 
छुट्याइय सॊमलभत य भमायददत बाषाभा रेजखएको हनुऩुनेछ ।  

  (३) लरखतभा ऩेटफोलरभा ऩयेको स्थानको ऩयहचान हनुे स्ऩ� 
यिियण य व्मजिको नाभ, थय , ठेगाना तथा अन्म यिियण स्ऩ� 
खरेुको हनुऩुनेछ । 

  (४) लरखत दताय गनय लमाउने िा सलभलतभा कुनै कागज गनय 
आउनेरे लनजको नाभ, थय य ितन खरेुको नागरयकता िा अन्म कुनै 
प्रभाण ऩेश गनुयऩछय । 

१८. ननक्कक्करर  ऩऩेेशश  गगननुुययऩऩननेे्् उजयुी िा प्रलतिाद दताय गनय लमाउनेरे यिऩऺीको 
रालग उजयुी तथा प्रलतिादको नक्कर तथा सॊरग्न लरखत प्रभाणहरूको 
नक्कर साथै ऩेश गनुयऩछय । 

१९. उउजजुयुयीी  ििाा  प्रप्रललततििाादद  ससॊॊशशोोधधनन्् (१) लरखत दताय गनय लमाउने ऩऺरे 
सलभलतभा दताय बइसकेको लरखतभा रेखाइ िा टाइऩ िा भदु्रणको 
साभान्म त्रटुी सच्माउन लनिेदन ददन सक्नेछ । 

    (२) उऩदपा (१) फभोजजभको लनिेदनभा भाग फभोजजभ 
सच्माउॉदा दािी तथा प्रलतिादभा गयीएको भाग िा दािीभा भरुबतु 
ऩऺभा पयक नऩने य लनकै साभान्म प्रकायको सॊशोधन भाग गयेको 
देखेभा उजयुी प्रशासकरे सो फभोजजभ सच्माउन ददन सक्नेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोजजभ सॊशोधन बएभा सो को 
जानकायी उजयुीको अको ऩऺराइय ददनऩुनेछ । 
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 तय ब्महोया ऩयुाइ ऩेश बएको लरखत लरनराइ मो 
उऩदपारे फाधा ऩायेको भालनने छैन ।  

  (२) लरखतभा यिषमहरू क्रभफध्द रूऩभा प्रकयण प्रकयण 
छुट्याइय सॊमलभत य भमायददत बाषाभा रेजखएको हनुऩुनेछ ।  

  (३) लरखतभा ऩेटफोलरभा ऩयेको स्थानको ऩयहचान हनुे स्ऩ� 
यिियण य व्मजिको नाभ, थय , ठेगाना तथा अन्म यिियण स्ऩ� 
खरेुको हनुऩुनेछ । 

  (४) लरखत दताय गनय लमाउने िा सलभलतभा कुनै कागज गनय 
आउनेरे लनजको नाभ, थय य ितन खरेुको नागरयकता िा अन्म कुनै 
प्रभाण ऩेश गनुयऩछय । 

१८. ननक्कक्करर  ऩऩेेशश  गगननुुययऩऩननेे्् उजयुी िा प्रलतिाद दताय गनय लमाउनेरे यिऩऺीको 
रालग उजयुी तथा प्रलतिादको नक्कर तथा सॊरग्न लरखत प्रभाणहरूको 
नक्कर साथै ऩेश गनुयऩछय । 

१९. उउजजुयुयीी  ििाा  प्रप्रललततििाादद  ससॊॊशशोोधधनन्् (१) लरखत दताय गनय लमाउने ऩऺरे 
सलभलतभा दताय बइसकेको लरखतभा रेखाइ िा टाइऩ िा भदु्रणको 
साभान्म त्रटुी सच्माउन लनिेदन ददन सक्नेछ । 

    (२) उऩदपा (१) फभोजजभको लनिेदनभा भाग फभोजजभ 
सच्माउॉदा दािी तथा प्रलतिादभा गयीएको भाग िा दािीभा भरुबतु 
ऩऺभा पयक नऩने य लनकै साभान्म प्रकायको सॊशोधन भाग गयेको 
देखेभा उजयुी प्रशासकरे सो फभोजजभ सच्माउन ददन सक्नेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोजजभ सॊशोधन बएभा सो को 
जानकायी उजयुीको अको ऩऺराइय ददनऩुनेछ । 

ऩऩररययच्च्छछेेदद-४४ 

म्म्ममाादद  ततााभभेेररीी  ततथथाा  ततााययेेखख   

१. म्म्ममाादद  ससूूचचननाा  ततााभभेेरर  गगननेे्् (१) उजयुी प्रशासकरे दपा ९ फभोजजभ 
लफिाद दताय बएऩलछ फयढभा दइुय ददन लबत्र प्रलतफादीका नाभभा प्रचलरत 
कानूनभा म्माद तोयकएको बए सोयह फभोजजभ य नतोयकएको बए सात 
ददनको म्माद ददइय सम्फजन्धत िडा कामायरम भापय त उि म्माद िा 
सूचना ताभेर गनय सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ म्माद िा सूचना ताभेर गदाय 
दपा ९ फभोजजभको उजयुी तथा उि उजयुी साथ ऩेश बएको प्रभाण 
कागजको प्रलतलरऩी सभेत सॊरग्न गयी ऩठाउनऩुनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन 
एक बन्दा फयढ प्रलतफादीराइय म्माद ददनऩुदाय प्रभाण कागजको नक्कर 
कुनै एकजना भरु प्रलतफादीराइय ऩठाइय फाॉयकको म्मादभा प्रभाण 
कागजको नक्कर परानाको म्माद साथ ऩठाइएको छ बन्ने व्महोया 
रेजख ऩठाउनऩुनेछ । 

  (४) उऩदपा (१) फभोजजभ प्राप्त बएको म्माद िडा 
कामायरमरे फयढभा लतन ददन लबत्र ताभेर गयी ताभेरीको व्महोया 
खरुाइय सलभलतभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

  (५) उऩदपा (१) फभोजजभ म्माद ताभेर हनु नसकेभा 
देहाम फभोजजभको यिद्भतुीम भाध्मभ िा ऩलत्रकाभा सूचना प्रकाशन 
गयेय म्माद ताभेर गनुयऩनेछ्  

(क) म्माद ताभेर गरयनऩुने व्मजिको कुनै फ्माक्स िा 
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इयभेर िा अन्म कुनै अलबरेख हनु सक्न े यिद्भतुीम 
भाध्मभको ठेगाना बए सो भाध्मभफाट; 

(ख) प्रलतफादीरे म्माद ताभेरी बएको जानकायी ऩाउन 
सक्ने भनालसफ आधाय छ बन्न े देजखएभा सलभलतको 
लनणयमफाट कुनै स्थानीम दैलनक ऩलत्रकाभा सूचना 
प्रकाशन गयेय िा स्थानीम एप.एभ. येलडमो िा 
स्थानीम टेलरलबजनफाट सूचना प्रसायण गयेय; िा 

(ग) अन्म कुनै सयकायी लनकामफाट म्माद ताभेर 
गयाउॉदा म्माद ताभेर हनु सक्ने भनालसफ कायण 
देजखएभा सलभलतको आदेशफाट त्मस्तो सयकायी 
लनकाम भापय त । 

  (६) मस ऐन फभोजजभ म्माद जायी गनुयऩदाय अअननुसुसूूचचीी-६६ 
फभोजजभको ढाॉचाभा जायी गनुयऩनेछ । 

२. ययोोहहििययभभाा  ययााख्नख्नुऩुऩननेे््  मस ऐन फभोजजभ िडा कामायरम भापय त ताभेर 
गरयएको म्मादभा सम्फजन्धत िडाको अध्मऺ िा सदस्म तथा कजम्तभा 
दइुयजना स्थानीम बरादलभ योहियभा याख्नऩुनेछ । 

३. ययीीतत  फफेेययीीतत  जजााॉॉचच  गगननेे्् (१) उजयुी प्रशासकरे म्माद ताभेरीको प्रलतिेदन 
प्राप्त बएऩलछ यीतऩूियकको ताभेर बएको छ िा छैन जाॉच गयी 
आिश्मक बए सम्फजन्धत िडा सजचिको प्रलतिेदन सभेत लरइय 
यीतऩूियकको देजखए लभलसर साभेर याजख तथा फेयीतको देजखए फदय 
गयी ऩनु् म्माद ताभेर गनय रगाइय ताभेरी प्रलत लभलसर साभेर 
याख्नऩुनेछ । 
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इयभेर िा अन्म कुनै अलबरेख हनु सक्न े यिद्भतुीम 
भाध्मभको ठेगाना बए सो भाध्मभफाट; 

(ख) प्रलतफादीरे म्माद ताभेरी बएको जानकायी ऩाउन 
सक्ने भनालसफ आधाय छ बन्न े देजखएभा सलभलतको 
लनणयमफाट कुनै स्थानीम दैलनक ऩलत्रकाभा सूचना 
प्रकाशन गयेय िा स्थानीम एप.एभ. येलडमो िा 
स्थानीम टेलरलबजनफाट सूचना प्रसायण गयेय; िा 

(ग) अन्म कुनै सयकायी लनकामफाट म्माद ताभेर 
गयाउॉदा म्माद ताभेर हनु सक्ने भनालसफ कायण 
देजखएभा सलभलतको आदेशफाट त्मस्तो सयकायी 
लनकाम भापय त । 

  (६) मस ऐन फभोजजभ म्माद जायी गनुयऩदाय अअननुसुसूूचचीी-६६ 
फभोजजभको ढाॉचाभा जायी गनुयऩनेछ । 

२. ययोोहहििययभभाा  ययााख्नख्नुऩुऩननेे््  मस ऐन फभोजजभ िडा कामायरम भापय त ताभेर 
गरयएको म्मादभा सम्फजन्धत िडाको अध्मऺ िा सदस्म तथा कजम्तभा 
दइुयजना स्थानीम बरादलभ योहियभा याख्नऩुनेछ । 

३. ययीीतत  फफेेययीीतत  जजााॉॉचच  गगननेे्् (१) उजयुी प्रशासकरे म्माद ताभेरीको प्रलतिेदन 
प्राप्त बएऩलछ यीतऩूियकको ताभेर बएको छ िा छैन जाॉच गयी 
आिश्मक बए सम्फजन्धत िडा सजचिको प्रलतिेदन सभेत लरइय 
यीतऩूियकको देजखए लभलसर साभेर याजख तथा फेयीतको देजखए फदय 
गयी ऩनु् म्माद ताभेर गनय रगाइय ताभेरी प्रलत लभलसर साभेर 
याख्नऩुनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ जाॉच गदाय सम्फजन्धत कभयचायीरे 
फदलनमत याजख कामय गयेको देजखए उजयुी प्रशासकरे सो व्महोया 
खरुाइय सलभलत सभऺ प्रलतिेदन ऩेश गनुयऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोजजभको प्रलतिेदनको व्महोया उऩमिु 
देजखए सलभलतरे सम्फजन्धत कभयचायी उऩय  कायिाहीको रालग 
कामयऩालरका सभऺ रेजख ऩठाउनसक्नेछ । 

४. ततााययेेखखभभाा  ययााख्नखूू्नऩऩननेे्् (१) उजयुी प्रशासकरे दपा ९ फभोजजभ लफिाद दताय 
गयेऩलछ उजयुीकतायराइय य दपा १६ फभोजजभ प्रलतिाद दताय गयेऩलछ 
प्रलतफादीराइय तायेख तोयक तायेखभा याख्नऩुछय । 

  (२) उजयुीका ऩऺहरूराइय तायेख तोक्दा तायेख तोयकएको 
ददन गरयने काभको व्महोया तायेख बऩायइय तथा तायेख ऩचायभा खरुाइय 
उजयुीका सफै ऩऺराइय एकै लभरानको लभलत तथा सभम उलरेख गयी 
एकै लभरानको तायेख तोक्नऩुछय । 

  (३) उऩदपा (२) फभोजजभ तायेख तोयकएको सभमभा कुनै 
ऩऺ हाजजय नबए ऩलन तोयकएको कामय सम्ऩन्न गयी अको तायेख 
तोक्नऩुने बएभा हाजजय बएको ऩऺराइय तायेख तोयक सभमभा हाजजय 
नबइय ऩलछ हाजजय हनुे ऩऺराइय अजघ हाजजय बइय तायेख रान ेऩऺसॉग 
एकै लभरान हनुेगयी तायेख तोक्नऩुछय । 

  (४) मस दपा फभोजजभ तोयकएको तायेखभा उऩजस्थत बएका 
ऩऺहरूराइय साथै याजख सलभलतरे उजयुीको कायिायह गनुयऩछय । 

  (५) उऩदपा (४) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन 
तोयकएको तायेखभा कुनै ऩऺ उऩजस्थत नबए ऩलन सलभलतरे लफिादको 
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यिषमभा कायिाही गनय फाधा ऩनेछैन । 

५. ससललभभललततककोो  ललननणणययमम  फफभभोोजजजजभभ  हहुनुनेे््  सलभलतरे म्माद ताभेरी सम्फन्धभा 
प्रचलरत कानून तथा मस ऐनभा रेजखए देजख फाहेकको यिषमभा 
आिश्मक प्रयक्रमा लनधाययण गनय सक्नेछ । 

ऩऩररययच्च्छछेेदद-५५ 

ससुनुनििााइइयय  ततथथाा  प्रप्रभभााणण  फफुझु्झ्नने े ससम्म्फफन्न्धधभभाा 

६. प्रप्रााययजजम्म्बबकक  ससुनुनििााइइयय््  (१) भेरलभराऩफाट लफिाद लनरुऩण हनु नसकी 
सलभलतभा आएका लफिाद प्रलतिाद दताय िा फमान िा सो सयहको कुनै 
कामय बएऩलछ सनुिाइयको रालग ऩेश बएको लफिादभा उऩरब्ध 
प्रभाणका आधायभा तत्कार लनणयम गनय सयकन ेबएभा सलभलतरे लफिाद 
ऩेश बएको ऩयहरो सनुिाइयभा नै लनणयम गनय सक्नेछ । 

  (२) सलभलत सभऺ ऩेश बएको लफिादभा उऩदपा (१) 
फभोजजभ तत्कार लनणयम गनय सयकने नदेजखएभा सलभलतरे देहाम 
फभोजजभको आदेश गनय सक्नेछ्- 

(क) लफिादभा भखु नलभरेको कुयाभा मकीन गनय प्रभाण 
फझु्ने िा अन्म कुनै कामय गने; 

(ख) लफिादभा फझु्नऩुने प्रभाण मयकन गयी ऩऺफाट ऩेश 
गनय रगाउने िा सम्फजन्धत लनकामफाट भाग गने 
आदेश गने;  

(ग) भेरलभराऩका सम्फन्धभा लफिादका ऩऺहरूसॉग 
छरपर गने; तथा 
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यिषमभा कायिाही गनय फाधा ऩनेछैन । 

५. ससललभभललततककोो  ललननणणययमम  फफभभोोजजजजभभ  हहुनुनेे््  सलभलतरे म्माद ताभेरी सम्फन्धभा 
प्रचलरत कानून तथा मस ऐनभा रेजखए देजख फाहेकको यिषमभा 
आिश्मक प्रयक्रमा लनधाययण गनय सक्नेछ । 

ऩऩररययच्च्छछेेदद-५५ 

ससुनुनििााइइयय  ततथथाा  प्रप्रभभााणण  फफुझु्झ्नने े ससम्म्फफन्न्धधभभाा 

६. प्रप्रााययजजम्म्बबकक  ससुनुनििााइइयय््  (१) भेरलभराऩफाट लफिाद लनरुऩण हनु नसकी 
सलभलतभा आएका लफिाद प्रलतिाद दताय िा फमान िा सो सयहको कुनै 
कामय बएऩलछ सनुिाइयको रालग ऩेश बएको लफिादभा उऩरब्ध 
प्रभाणका आधायभा तत्कार लनणयम गनय सयकन ेबएभा सलभलतरे लफिाद 
ऩेश बएको ऩयहरो सनुिाइयभा नै लनणयम गनय सक्नेछ । 

  (२) सलभलत सभऺ ऩेश बएको लफिादभा उऩदपा (१) 
फभोजजभ तत्कार लनणयम गनय सयकने नदेजखएभा सलभलतरे देहाम 
फभोजजभको आदेश गनय सक्नेछ्- 

(क) लफिादभा भखु नलभरेको कुयाभा मकीन गनय प्रभाण 
फझु्ने िा अन्म कुनै कामय गने; 

(ख) लफिादभा फझु्नऩुने प्रभाण मयकन गयी ऩऺफाट ऩेश 
गनय रगाउने िा सम्फजन्धत लनकामफाट भाग गने 
आदेश गने;  

(ग) भेरलभराऩका सम्फन्धभा लफिादका ऩऺहरूसॉग 
छरपर गने; तथा 

(घ) लफिादका ऩऺ उऩजस्थत बएभा सनुिुाइको रालग 
तायेख तथा ऩेजशको सभम तालरका लनधाययण गने । 

  (३) उऩदपा (१) य (२) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए 
ताऩलन सलभलतरे स्थानीम ऐनको दपा ४७ को उऩदपा (२) 
फभोजजभको उजयुीभा भेरलभराऩको रालग ऩठाउने आदेश गनुयऩनेछ । 

७. प्रप्रभभााणण  ददााजजखखरर  गगननेे्् फादी िा प्रलतफादीरे कुनै नमाॉ प्रभाण ऩेश गनय 
अनभुलत भाग गयी लनिेदन ऩेश गयेभा उजयुी प्रशासकरे सोयह ददन 
लरन सक्नेछ । 

८. ललररखखतत  जजााॉॉचच  गगननेे्् (१) सलभलतरे उजयुीभा ऩेश बएको कुनै लरखतको 
सत्मता ऩयीऺण गनय येखा िा हस्ताऺय यिशेषऻराइय जाॉच गयाउन 
जरूयी देखेभा सो लरखतराइय असत्म बन्ने ऩऺफाट ऩयीऺण दस्तयु 
दाजखर गनय रगाइय येखा िा हस्ताऺय यिशेषऻफाट लरखत जाॉच 
गयाउन सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ जाॉच गदाय भनालसफ भायपकको 
सभम तोयक आदेश गनुयऩनेछ य सभम लबत्र जाॉच सम्ऩन्न हनुको रालग 
मथासम्बि व्मिस्था गनुयऩनेछ ।  

  (३) उऩदपा (१) फभोजजभ जाॉच गदाय लरखत असत्म 
ठहयीएभा लरखत सत्म यहेको बन्ने ऩऺफाट रागेको दस्तयु असरु गयी 
उऩदपा (१) फभोजजभ दस्तयु दाजखर गने ऩऺराइय बयाइयददनऩुछय । 

९. ससााऺऺीी  फफुझु्झ्ननेे््  (१) सलभलतफाट साऺी फझु्ने आदेश गदाय साऺी फझु्ने 
ददन तोयक आदेश गनुयऩनेछ । साछी याख्दा फढीभा ५ जना याख्न ुऩने ।
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  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ आदेश बएऩलछ उजयुी 
प्रशासकरे उजयुीको ऩऺराइय आदेशभा उलरेख बएको लभलतभा साऺी 
फझु्ने तायेख तोक्नऩुनेछ । 

  (३) साऺी फझु्ने तायेख तोयकएको ददनभा आफ्नो साऺी 
सलभलत सभऺ उऩजस्थत गयाउन ुसम्फजन्धत ऩऺको दायमत्ि हनुेछ । 

१०. ससललभभललततककोो  ततपपयय फफााटट  फफककऩऩत्रत्र  गगययााउउननेे््  (१) मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु 
कुया रेजखएको बए ताऩलन नाफारक िा अशि िा िधृ्दिृध्दा ऩऺ 
यहेको उजयुीभा साजऺ फकऩत्रको रालग तोयकएको तायेखको ददन 
उऩजस्थत नबएको िा उऩजस्थत नगयाइएको साऺीराइय सलभलतरे म्माद 
तोयक सलभलतको तपय फाट जझकाइय फकऩत्र गयाउन सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ साऺी जझकाउॉदा फकऩत्र हनुे 
तायेख तोयक म्माद जायी गनुयऩनेछ य उजयुीका ऩऺहरूराइय सभेत 
सोयह लभरानको तायेख तोक्नऩुनेछ । 

११. ससााऺऺीी  फफककऩऩत्रत्र  गगययााउउननेे््  (१) उजयुी प्रशासकरे साऺी फकऩत्रको रालग 
तोयकएको ददन ऩऺहरूसॉग लनजहरूरे उऩजस्थत गयाउन लमाएका 
साजऺको नाभािरी लरइय सलभलत सभऺ ऩेश गनुयऩनेछ । 

  (२) साऺी फकऩत्रको रालग तोयकएको तायेखको ददन 
उजयुीका सफै ऩऺरे साऺी उऩजस्थत गयाउन लमाएको बए कामायरम 
खलुनासाथ तथा कुनै ऩऺरे साऺी उऩजस्थत गयाउन नलमाएको बए 
ददनको फाह्र फजेऩलछ सलभलतरे उऩरब्ध बए सम्भका साऺीको फकऩत्र 
गयाउनऩुनेछ । 
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  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ आदेश बएऩलछ उजयुी 
प्रशासकरे उजयुीको ऩऺराइय आदेशभा उलरेख बएको लभलतभा साऺी 
फझु्ने तायेख तोक्नऩुनेछ । 

  (३) साऺी फझु्ने तायेख तोयकएको ददनभा आफ्नो साऺी 
सलभलत सभऺ उऩजस्थत गयाउन ुसम्फजन्धत ऩऺको दायमत्ि हनुेछ । 

१०. ससललभभललततककोो  ततपपयय फफााटट  फफककऩऩत्रत्र  गगययााउउननेे््  (१) मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु 
कुया रेजखएको बए ताऩलन नाफारक िा अशि िा िधृ्दिृध्दा ऩऺ 
यहेको उजयुीभा साजऺ फकऩत्रको रालग तोयकएको तायेखको ददन 
उऩजस्थत नबएको िा उऩजस्थत नगयाइएको साऺीराइय सलभलतरे म्माद 
तोयक सलभलतको तपय फाट जझकाइय फकऩत्र गयाउन सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ साऺी जझकाउॉदा फकऩत्र हनुे 
तायेख तोयक म्माद जायी गनुयऩनेछ य उजयुीका ऩऺहरूराइय सभेत 
सोयह लभरानको तायेख तोक्नऩुनेछ । 

११. ससााऺऺीी  फफककऩऩत्रत्र  गगययााउउननेे््  (१) उजयुी प्रशासकरे साऺी फकऩत्रको रालग 
तोयकएको ददन ऩऺहरूसॉग लनजहरूरे उऩजस्थत गयाउन लमाएका 
साजऺको नाभािरी लरइय सलभलत सभऺ ऩेश गनुयऩनेछ । 

  (२) साऺी फकऩत्रको रालग तोयकएको तायेखको ददन 
उजयुीका सफै ऩऺरे साऺी उऩजस्थत गयाउन लमाएको बए कामायरम 
खलुनासाथ तथा कुनै ऩऺरे साऺी उऩजस्थत गयाउन नलमाएको बए 
ददनको फाह्र फजेऩलछ सलभलतरे उऩरब्ध बए सम्भका साऺीको फकऩत्र 
गयाउनऩुनेछ । 

१२. फफन्न्ददेेजज  गगननयय  ससक्क्ननेे््  (१) साऺीको फकऩत्र गयाउॉदा उजयुीको यिषमिस्त ु
बन्दा पयक प्रकायको तथा साऺी िा उजयुीको ऩऺराइय अऩभालनत 
गने िा जझझ्माउने िा अनजुचत प्रकायको प्रश्न सोलधएभा सलभलतरे 
त्मस्तो प्रश्न सोध्नफाट ऩऺराइय फन्देज गनय सक्नेछ । 

  (२) नाफारक िा िधृ्द िा असि िा लफयाभीरे साऺी 
फक्नऩुने बइय त्मस्तो उजयुीभा कुनै ऩऺको उऩजस्थलत िा अन्म कुनै 
भनालसफ कायणरे साऺीराइय फकऩत्र गनय अनजुचत दफाि ऩयेको िा 
ऩने प्रफर सम्बािना यहेको छ बन्ने सलभलतराइय रागेभा सलभलतरे 
त्मस्तो ऩऺको प्रत्मऺ उऩजस्थलतराइय फन्देज गयी लनजरे साऺीरे नदेख्न े
गयी भात्र उऩजस्थत हनु आदेश गनय सक्नेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोजजभ आदेश गयेभा साऺीरे नदेख्न े
गयी ऩऺ उऩजस्थत हनुे व्मिस्था लभराउने दायमत्ि सलभलतको हनुेछ । 

  (४) उऩदपा (१) िा (२) फभोजजभ गदाय सलभलतरे 
उजयुीसॉग सम्फजन्धत आिश्मक प्रश्न तमाय गयी सलभलतको तपय फाट 
फकऩत्र गयाउन  सक्नेछ । 

१३. ऩऩेेशशीी  ससूूचचीी  प्रप्रककााशशनन  गगननुुययऩऩननेे्् (१) उजयुी प्रशासकरे प्रत्मेक हप्ता 
शकु्रिाय अगाभी हप्ताको रालग ऩेशी तोयकएको लफिादहरूको साप्तायहक 
ऩेशी सूची तथा तोयकएको ददन उि ददनको रालग ऩेशी तोयकएका 
लफिादहरूको ऩेशी सूची प्रकाशन गनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभको सूची सॊमोजकरे य लनजको 
अनऩुजस्थलतभा लनजरे जजम्भेिायी तोकेको सलभलतको सदस्मरे प्रभाजणत 
गनुयऩनेछ । 
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१४. ददैैललननकक  ऩऩेेशशीी  ससूूचचीी्् (१) उजयुी प्रशासकरे दपा ३२ फभोजजभको 
साप्तायहक ऩेशी सूचीभा चढेका लफिाद हरूको  तोयकएको ददनको ऩेशी 
सूची तमाय गयी एक प्रलत सूचना ऩाटीभा टाॉस्न रगाउनऩुनेछ तथा 
एक प्रलत सलभलतका सदस्महरूराइय उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभको सूचीभा लफिादहरू उलरेख 
गदाय लफिाद दतायको आधायभा देहामको क्रभभा तमाय गयी प्रकाशन 
गयाउनऩुनेछ्- 

  (क) नाफारक ऩऺ बएको लफिाद; 

  (ख) शारययीक असिता िा अऩाङ्गता बएको व्मजि ऩऺ 
बएको लफिाद; 

  (ग) सियी िषय उभेय ऩयुा बएको िधृ्द िा िधृ्दा ऩऺ 
बएको लफिाद; तथा 

  (घ) लफिाद दतायको क्रभानसुाय ऩयहरे दताय बएको लफिाद । 

  (३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩेशी सूची तमाय गदाय 
भलुतिीफाट जागेका तथा सिोच्च अदारत, उच्च अदारत तथा जजलरा 
अदारतफाट ऩनु् इन्सापको रालग प्राप्त बइय दताय बएको लफिादको 
हकभा शरुूभा सलभलतभा दताय बएको लभलतराइय नै दताय लभलत भालन 
क्रभ लनधाययण गनुयऩनेछ । 

  (४) उऩदपा (१) िा (२) भा यहेको क्रभानसुाय नै 
सलभलतरे लफिादको सनुिाइय य कायिाही तथा यकनाया गनुयऩनेछ । 

१५. उउजजुयुयीी  प्रप्रशशााससककककोो  जजजजम्म्भभेेििााययीी  हहुनुनेे््  ऩेशी सूचीभा चढेका लफिादहरू 
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१४. ददैैललननकक  ऩऩेेशशीी  ससूूचचीी्् (१) उजयुी प्रशासकरे दपा ३२ फभोजजभको 
साप्तायहक ऩेशी सूचीभा चढेका लफिाद हरूको  तोयकएको ददनको ऩेशी 
सूची तमाय गयी एक प्रलत सूचना ऩाटीभा टाॉस्न रगाउनऩुनेछ तथा 
एक प्रलत सलभलतका सदस्महरूराइय उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभको सूचीभा लफिादहरू उलरेख 
गदाय लफिाद दतायको आधायभा देहामको क्रभभा तमाय गयी प्रकाशन 
गयाउनऩुनेछ्- 

  (क) नाफारक ऩऺ बएको लफिाद; 

  (ख) शारययीक असिता िा अऩाङ्गता बएको व्मजि ऩऺ 
बएको लफिाद; 

  (ग) सियी िषय उभेय ऩयुा बएको िधृ्द िा िधृ्दा ऩऺ 
बएको लफिाद; तथा 

  (घ) लफिाद दतायको क्रभानसुाय ऩयहरे दताय बएको लफिाद । 

  (३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩेशी सूची तमाय गदाय 
भलुतिीफाट जागेका तथा सिोच्च अदारत, उच्च अदारत तथा जजलरा 
अदारतफाट ऩनु् इन्सापको रालग प्राप्त बइय दताय बएको लफिादको 
हकभा शरुूभा सलभलतभा दताय बएको लभलतराइय नै दताय लभलत भालन 
क्रभ लनधाययण गनुयऩनेछ । 

  (४) उऩदपा (१) िा (२) भा यहेको क्रभानसुाय नै 
सलभलतरे लफिादको सनुिाइय य कायिाही तथा यकनाया गनुयऩनेछ । 

१५. उउजजुयुयीी  प्रप्रशशााससककककोो  जजजजम्म्भभेेििााययीी  हहुनुनेे््  ऩेशी सूचीभा चढेका लफिादहरू 

कामायरम खरेुको एक घण्टा लबत्र सलभलत सभऺ सनुिाइयको रालग ऩेश 
गने तथा उि ददनको तोयकएको कामय सयकए ऩलछ सलभलतफाट यपताय 
फजुझलरइय सयुजऺत याख्न ेजजम्भेिायी उजयुी प्रशासकको हनुेछ । 

१६. प्रप्रभभााणण  ससुनुनााउउनन  ससक्क्ननेे््  सलभलतरे दपा २५ फभोजजभ तोयकएको 
तायेखको ददन उऩजस्थत सफै ऩऺराइय अको ऩऺरे ऩेश गयेको प्रभाण 
एिभ ्कागजात देखाइय ऩयढ फाॉची सनुाइय सो फायेभा अको ऩऺको कुनै 
कथन यहेको बए लरजखत फमान गयाइय लभलसर साभेर गयाउन सक्नेछ । 

१७. ललफफििााददककोो ससुनुनििााइइयय  गगननेे्् (१) सलभलतरे दिैु ऩऺको कुया सनुी 
लनजहरूको लफिादको सनुिाइय तथा लनणयम गनुयऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभको सनुिाइय तथा लनणयम गदाय 
ऩऺहरूको योहियभा गनुयऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) फभोजजभ लफिादको सनुिाइय गदाय इजरास 
कामभ गयी सनुिाइय गनय भनालसि देजखएभा सोही अनसुाय गनय सक्नेछ । 

तय दफैु ऩऺको बनाइ तथा जजयकय सनु्नराइ उऩदपा ३ अनसुायको 
इजरास कामभ गनय फाधा हनुे छैन । 

१८. फफन्न्दद  इइजजररााससककोो  गगठठनन  गगननययससक्क्नने े (१) सलभलतरे भयहरा तथा 
फारफालरका सभािेश यहेको तथा आिश्मक देखेको अन्म लफिादको 
सनुिाइयको रालग फन्द इजरास कामभ गयी सनुिाइय गनय सक्नछे । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभको फन्द इजरासभा लफिादका 
ऩऺ तथा अन्म सयोकायिारा फाहेक अन्म व्मजिराइय इजरासभा 
प्रिेश गनय नऩाउने गयी फन्द इजरासको गठन गनुयऩनेछ । 
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  (३) फन्द इजरासफाट हेरयने लफिादको काभ कायिाही, 
यऩडीतको नाभ थय ठेगाना रगामतका यिषम गोप्म याख्नऩुनेछ । 

१९. फफन्न्दद  इइजजरराासस  ससम्म्फफन्न्धधीी  अअन्न्मम  व्व्ममििस्स्थथाा्् (१) फन्द इजरासफाट 
हेरयएका लफिादहरूको कागजातको प्रलतलरयऩ फादी, प्रलतिादद य लनजको 
यहतभा असय ऩयेको कुनै सयोकायिारा फाहेक अरू कसैराइय उऩरब्ध 
गयाउनहुुॉदैन । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभको लफिादको तथ्म खरुाइय कुनै 
सभाचाय कुनै ऩत्रऩलत्रकाभा सॊप्रषेण हनु ददन ुहुॉदैन । 

  (३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन 
सलभलतरे ऩऺको गोऩलनमता तथा यहतभा प्रलतकुर प्रबाि नऩने गयी 
सभाचाय सॊप्रषेण गनय बने कुनै फाधा ऩनेछैन । 

२०. थथऩऩ  प्रप्रभभााणण  फफुझु्झ्ननेे््  लफिादको सनुिाइयको क्रभभा लफिादको कुनै ऩऺको 
अनयुोधभा िा लफिाद सनुिाइयको क्रभभा सलभलत आपैरे थऩ प्रभाण 
फझु्नऩुने देखेभा उजयुीका ऩऺहरूराइय थऩ प्रभाण ऩेश गनय ऩेश गने 
तायेख तोयक आदेश गनय सक्नेछ । 

२१. स्स्ििााथथयय  फफााजजझझएएककोो  लफिाद  हहेेननयय  ननहहुनुनेे््  सलभलतको सदस्मरे देहामका 
लफिादको कायिाही य यकनायाभा सॊरग्न हनुहुुॉदैन्- 

(क) आफ्नो िा नजजकको नातेदायको हक यहत िा 
सयोकाय यहेको लफिाद; 

 स्ऩ�ीकयण् मस उऩदपाको प्रमोजनको रालग 
"नजजकको नातेदाय" बन्नारे अऩतुारी ऩदाय कानून 
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  (३) फन्द इजरासफाट हेरयने लफिादको काभ कायिाही, 
यऩडीतको नाभ थय ठेगाना रगामतका यिषम गोप्म याख्नऩुनेछ । 

१९. फफन्न्दद  इइजजरराासस  ससम्म्फफन्न्धधीी  अअन्न्मम  व्व्ममििस्स्थथाा्् (१) फन्द इजरासफाट 
हेरयएका लफिादहरूको कागजातको प्रलतलरयऩ फादी, प्रलतिादद य लनजको 
यहतभा असय ऩयेको कुनै सयोकायिारा फाहेक अरू कसैराइय उऩरब्ध 
गयाउनहुुॉदैन । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभको लफिादको तथ्म खरुाइय कुनै 
सभाचाय कुनै ऩत्रऩलत्रकाभा सॊप्रषेण हनु ददन ुहुॉदैन । 

  (३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन 
सलभलतरे ऩऺको गोऩलनमता तथा यहतभा प्रलतकुर प्रबाि नऩने गयी 
सभाचाय सॊप्रषेण गनय बने कुनै फाधा ऩनेछैन । 

२०. थथऩऩ  प्रप्रभभााणण  फफुझु्झ्ननेे््  लफिादको सनुिाइयको क्रभभा लफिादको कुनै ऩऺको 
अनयुोधभा िा लफिाद सनुिाइयको क्रभभा सलभलत आपैरे थऩ प्रभाण 
फझु्नऩुने देखेभा उजयुीका ऩऺहरूराइय थऩ प्रभाण ऩेश गनय ऩेश गने 
तायेख तोयक आदेश गनय सक्नेछ । 

२१. स्स्ििााथथयय  फफााजजझझएएककोो  लफिाद  हहेेननयय  ननहहुनुनेे््  सलभलतको सदस्मरे देहामका 
लफिादको कायिाही य यकनायाभा सॊरग्न हनुहुुॉदैन्- 

(क) आफ्नो िा नजजकको नातेदायको हक यहत िा 
सयोकाय यहेको लफिाद; 

 स्ऩ�ीकयण् मस उऩदपाको प्रमोजनको रालग 
"नजजकको नातेदाय" बन्नारे अऩतुारी ऩदाय कानून 

फभोजजभ अऩतुारी प्राप्त गनय सक्ने प्राथलभकता 
क्रभभा यहेको व्मजि, भाभा, भाइज,ु सानीआभा, 
ठूरीआभा, सानोफाफ,ु ठूरोफाफू, ऩलत िा ऩत्नी 
तपय का सासू, ससयुा, पूऩ,ु पूऩाज,ु सारा, जेठान, 
सारी, दददी, फयहनी, लबनाज,ु फयहनी ज्िाइँ, बाञ्जा, 
बाञ्जी, बाञ्जी ज्िाइँ, बाञ्जी फहुायी तथा त्मस्तो 
नाताका व्मजिको एकासगोरभा यहेको ऩरयिायको 
सदस्म सम्झनऩुछय । 

(ख) लनजरे अन्म कुनै हैलसमतभा गयेको कुनै कामय िा 
लनज सॊरग्न यहेको कुनै यिषम सभािेश यहेको कुनै 
लफिाद; 

(ग) कुनै यिषमभा लनजरे लफिाद चलने िा नचलन े
यिषमको छरपरभा सहबालग बइय कुनैयाम ददएको 
बए सो यिषम सभािेश यहेको लफिाद; िा 

(घ) अन्म कुनै कायणरे आधायबतू रूऩभा लनज य 
लनजको एकाघयसॊगोरका ऩरयिायका सदस्मको कुनै 
स्िाथय फाजझएको लफिाद । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभको कुनै अिस्था देजखएभा जनु 
सदस्मको त्मस्तो अिस्था ऩछय उि सदस्मरे लफिाद हेनय नहनुे कायण 
खरुाइय आदेश गनुयऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) को प्रलतकुर हनुे गयी कुनै सदस्मरे कुनै 
लफिादको कायिायह य यकनायाभा सहबालग हनु रागेभा लफिादको कुनै 
ऩऺरे आिश्मक प्रभाण सयहत लफिादको कायिायह यकनाया नगनय 
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लनिेदन ददन सक्नेछ  य सो सम्फन्धभा  काभ कायफाही स्थानीम 
ऐनको दपा ४८(५) अनसुाय हनुेछ । 

  (४) उऩदपा (३) अनसुाय लफिाद लनरुऩण हनु नसक्ने 
अिस्थाभा स्थानीम ऐनको दपा ४८(६) य (७) को ब्मफस्था 
अनसुायको सबारे तोकेको सलभलतरे काभ कायिायह य यकनायाभा 
गनेछ । 

  (५) उऩदपा (४) फभोजजभ गदाय सबारे लफिादका 
ऩऺहरूराइय सोयह उऩदपा फभोजजभ गदठत सलभलतफाट लफिादको 
कायिायह यकनाया हनुे कुयाको जानकायी गयाइय उि सलभलत सभऺ 
उऩजस्थत हनु ऩठाउनऩुनेछ । 

 

ऩऩररययच्च्छछेेदद-६६ 

ललननणणययमम  यय  अअन्न्मम  आआददेेशश 

२२. ललननणणययमम  गगननुुययऩऩननेे्् (१) सलभलतरे सनुिाइयको रालग ऩेश बएको लफिाद हेदाय 
कुनै प्रभाण फझु्नऩुने फाॉयक नययह लफिाद यकनाया गने अिस्था यहेको 
देजखएभा सोयह ऩेशीभा लफिादभा लनणयम गनुयऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ लनणयम गयेऩलछ लनणयमको व्महोया 
लनणयम यकताफभा रेजख सलभलतभा उऩजस्थत सदस्महरू सफैरे दस्तखत 
गनुयऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) फभोजजभ गयीएको लनणयमको दपा ४२ य 
अन्म प्रचलरत कानून फभोजजभ खरुाउनऩुने यिियण खरेुको ऩूणय ऩाठ 
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लनिेदन ददन सक्नेछ  य सो सम्फन्धभा  काभ कायफाही स्थानीम 
ऐनको दपा ४८(५) अनसुाय हनुेछ । 

  (४) उऩदपा (३) अनसुाय लफिाद लनरुऩण हनु नसक्ने 
अिस्थाभा स्थानीम ऐनको दपा ४८(६) य (७) को ब्मफस्था 
अनसुायको सबारे तोकेको सलभलतरे काभ कायिायह य यकनायाभा 
गनेछ । 

  (५) उऩदपा (४) फभोजजभ गदाय सबारे लफिादका 
ऩऺहरूराइय सोयह उऩदपा फभोजजभ गदठत सलभलतफाट लफिादको 
कायिायह यकनाया हनुे कुयाको जानकायी गयाइय उि सलभलत सभऺ 
उऩजस्थत हनु ऩठाउनऩुनेछ । 

 

ऩऩररययच्च्छछेेदद-६६ 

ललननणणययमम  यय  अअन्न्मम  आआददेेशश 

२२. ललननणणययमम  गगननुुययऩऩननेे्् (१) सलभलतरे सनुिाइयको रालग ऩेश बएको लफिाद हेदाय 
कुनै प्रभाण फझु्नऩुने फाॉयक नययह लफिाद यकनाया गने अिस्था यहेको 
देजखएभा सोयह ऩेशीभा लफिादभा लनणयम गनुयऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ लनणयम गयेऩलछ लनणयमको व्महोया 
लनणयम यकताफभा रेजख सलभलतभा उऩजस्थत सदस्महरू सफैरे दस्तखत 
गनुयऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) फभोजजभ गयीएको लनणयमको दपा ४२ य 
अन्म प्रचलरत कानून फभोजजभ खरुाउनऩुने यिियण खरेुको ऩूणय ऩाठ 

लनणयम बएको लभलतरे फयढभा सात ददन लबत्र तमाय गयी लभलसर साभेर 
याख्नऩुछय ।   

(४) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन 
सभमाबाि अथिा अन्म कुनै भनालसफ कायणरे गदाय सोयह ददन लफिाद 
लनणयम गनय नसक्ने बएभा आगालभ हप्ताको कुनै ददनको रालग अको 
ऩेशी तायेख तोक्नऩुनेछ । 

२३. ललननणणययममभभाा  खखुरुरााउउननुऩुऩननेे्् (१) सलभलतरे दपा ४१ फभोजजभ गयेको 
लनणयमको ऩूणयऩाठभा मस दपा फभोजजभका कुयाहरू खरुाइय अअननुसुसूूचचीी-७७ 
फभोजजभको ढाॉचाभा तमाय गनुयऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ ऩूणयऩाठ तमाय गदाय फादी तथा 
प्रलतफादीको जजयकय, लनणयम गनुयऩने देजखएको यिषम, दिैु ऩऺफाट ऩेश 
बएको प्रभाणका कुयाहरू सभेतको यिषम खरुाउनऩुनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) भा उलरेख बए देजख फाहेक ऩूणयऩाठभा 
देहामका कुयाहरू सभेत खरुाउनऩुनेछ्- 

(क) तथ्मको ब्महोया; 

(ख) लफिादको कुनै ऩऺरे कानून व्मिसामी याखेको 
बएभा लनजरे ऩेश गयेको फहस नोट तथा फहसभा 
उठाइएका भरु यिषमहरु; 

(ग) लनणयम गनयको रालग आधाय लरइएको प्रभाणका साथै 
दिैु ऩऺफाट ऩेश बएको प्रभाण तथा त्मसको 
यिश्लषेण; 
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(घ) लनणयम कामायन्िमन गनयको रालग गनुयऩने 
यिषमहरूको लसरलसरेिाय उलरेखन सयहतको 
तऩलसर खण्ड; तथा 

(ङ) लनणयम उऩय ऩनुयािेदन राग्ने बएभा ऩनुयािेदन 
राग्ने जजलरा अदारतको नाभ य के कलत ददनलबत्र 
ऩनुयािेदन गनुयऩने हो सो सभेत ।  

 (४) उऩदपा २ तथा ३ भा उलरेख बएदेजख फाहेक देहामका 
कुयाहरु सभेत लनणयमभा खरुाउन सक्नेछ्- 

(क) साऺी िा सजयलभनको फकऩत्रको सायाॊश; 

(ख) कुनै नजीयको व्माख्मा िा अिरम्फन गयेको बए सो 
नजीयको यिियण य लफिादभा उि नजीयको 
लसध्दान्त के कुन आधायभा राग ुबएको हो अथिा 
राग ुनबएको हो बन्ने कायण सयहतको यिश्लषेण; 

(ग) लनणयमफाट कसैराइय कुनै कुया ददन ु बयाउन ु ऩने 
बएको बए कसराइय के कलत बयाइय ददनऩुने हो 
सोको यिियण; तथा 

(घ) लफिादको क्रभभा कुनै भारसाभान िा प्रभाणको 
रुऩभा केयह िस्त ुसलभलत सभऺ ऩेश बएको बए सो 
भारसाभान िा िस्तकुो हकभा के गने हो बन्ने 
यिषम । 

२४. प्रप्रााययजजम्म्बबकक  ससुनुनििााइइययभभाा  ललननणणययमम  हहुनुनससक्क्ननेे््  (१) सलभलतरे ऩयहरो सनुिाइयको 
रालग ऩेश बएको अिस्थाभा नै लफिादभा थऩ प्रभाण फजुझयहनऩुने 
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(घ) लनणयम कामायन्िमन गनयको रालग गनुयऩने 
यिषमहरूको लसरलसरेिाय उलरेखन सयहतको 
तऩलसर खण्ड; तथा 

(ङ) लनणयम उऩय ऩनुयािेदन राग्ने बएभा ऩनुयािेदन 
राग्ने जजलरा अदारतको नाभ य के कलत ददनलबत्र 
ऩनुयािेदन गनुयऩने हो सो सभेत ।  

 (४) उऩदपा २ तथा ३ भा उलरेख बएदेजख फाहेक देहामका 
कुयाहरु सभेत लनणयमभा खरुाउन सक्नेछ्- 

(क) साऺी िा सजयलभनको फकऩत्रको सायाॊश; 

(ख) कुनै नजीयको व्माख्मा िा अिरम्फन गयेको बए सो 
नजीयको यिियण य लफिादभा उि नजीयको 
लसध्दान्त के कुन आधायभा राग ुबएको हो अथिा 
राग ुनबएको हो बन्ने कायण सयहतको यिश्लषेण; 

(ग) लनणयमफाट कसैराइय कुनै कुया ददन ु बयाउन ु ऩने 
बएको बए कसराइय के कलत बयाइय ददनऩुने हो 
सोको यिियण; तथा 

(घ) लफिादको क्रभभा कुनै भारसाभान िा प्रभाणको 
रुऩभा केयह िस्त ुसलभलत सभऺ ऩेश बएको बए सो 
भारसाभान िा िस्तकुो हकभा के गने हो बन्ने 
यिषम । 

२४. प्रप्रााययजजम्म्बबकक  ससुनुनििााइइययभभाा  ललननणणययमम  हहुनुनससक्क्ननेे््  (१) सलभलतरे ऩयहरो सनुिाइयको 
रालग ऩेश बएको अिस्थाभा नै लफिादभा थऩ प्रभाण फजुझयहनऩुने 

अिस्था नयहेको देखेभा अथिा हदम्माद िा हकदैमा िा सलभलतको 
ऺेत्रालधकाय नयहेको कायणरे लफिाद लनणयम गनय नलभलने देखेभा ऩयहरो 
सनुिाइयभा नै लनणयम गनय सक्नछे । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभको लनणयम ऺेत्रालधकायको अबाि 
यहेको कायणरे बएको अिस्थाभा ऺेत्रालधकाय ग्रहण गने अदारत िा 
स्थानीम तह िा अन्म लनकामभा उजयुी गनय जान ु बलन सम्फजन्धत 
ऩऺराइय  जानकायी ददन ुऩनेछ । 

२५. ललननणणययमम  ससॊॊशशोोधधनन्् (१) सलभलत सभऺ लफिादको ऩऺ िा कुनै 
सयोकायिारारे लफिादको लनणयमभा बएको कुनै रेखाइयको त्रटुी 
सॊशोधन गयी ऩाउन जजयकय लरइय लनणयमको जानकायी बएको ऩैंलतस 
ददन लबत्र लनिेदन ददन सक्नेछ ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभको लनिेदन ऩयी सलभलतरे हेदाय 
साभान्म त्रटुी बएको य सॊशोधनफाट लनणयमको भूर आशमभा कुनै 
हेयपेय नहनुे देखेभा छुिै ऩचाय खडा गयी लनिेदन फभोजजभ लनणयम 
सॊशोधन गने आदेश ददनसक्नेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोजजभको आदेश भूर लनणयमको अलबन्न 
अङ्गको रुऩभा लरइनेछ । 

२६. ललननणणययममभभाा  हहेेययपपेेयय  गगननयय  ननहहुनुनेे््  (१) सलभलतका सदस्म अथिा अरु कसैरे 
ऩलन सलभलतका सदस्महरुको दस्तखत बैसकेऩलछ लनणयमभा कुनै 
प्रकायको थऩघट िा केयभेट गनय हुॉदैन । 

  (२) कसैरे उऩदपा (१) फभोजजभ को कसयु गने 
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कभयचायीराइय आिश्मक कायिाहीको रालग सम्फजन्धत लनकामभा रेजख 
ऩठाउनऩुनेछ ।   

२७. ललननणणययमम  बबएएऩऩललछछ  गगननुुययऩऩननेे  ककााययििााययहह्् (१) उजयुी प्रशासकरे सलभलतफाट 
लनणयम बएऩश्चात लनणयम यकताफभा सलभलतका सदस्महरु सफैको दस्तखत 
बएको मयकन गयी लनणयम यकताफ य लभलसर जजम्भा लरनऩुछय । 

  (२) मस ऐन फभोजजभ लनणयमको ऩूणयऩाठ तमाय बएऩलछ सफै 
सदस्मको दस्तखत बैसकेऩलछ उजयुी प्रशासकरे लनणयमको कामायन्मिम 
गनयका रालग तत्कार गनुयऩने केयह कामय बए सो सम्ऩन्न गयी लभलसर 
अलबरेखको रागी ऩठानऩुछय । 

२८. ललननणणययमम  गगननययऩऩननेे  अअििललधध्् (१) सलभलतरे प्रलतिाद दाजखर बएको िा फमान 
गनुयऩनेभा प्रलतफादीको फमान बएको लभलतरे तथा प्रलतिाद दाजखर 
नबएको िा फमान नबएकोभा सो हनुऩुने म्माद बिुान बएको लभलतरे 
नब्फे ददनलबत्र लफिादको अजन्तभ लनणयम गनुयऩनेछ ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभको सभमािलध गणना गदाय 
भेरलभराऩको रालग ऩठाइयएको लफिादको हकभा भेरलभराऩको 
प्रयक्रमाभा रागेको सभम कटाइय अिलध गणना गनुयऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन 
लफिादभा फझु्नऩुने प्रभाण तथा ऩयुा गनुयऩने प्रयक्रमा फाॉयक नयही लफिाद 
लनणयम गनय अङ्ग ऩलुगसकेको बए सो ऩगुेको ऩन्र ददनलबत्र अजन्तभ 
लनणयम गनुयऩनेछ । 
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कभयचायीराइय आिश्मक कायिाहीको रालग सम्फजन्धत लनकामभा रेजख 
ऩठाउनऩुनेछ ।   

२७. ललननणणययमम  बबएएऩऩललछछ  गगननुुययऩऩननेे  ककााययििााययहह्् (१) उजयुी प्रशासकरे सलभलतफाट 
लनणयम बएऩश्चात लनणयम यकताफभा सलभलतका सदस्महरु सफैको दस्तखत 
बएको मयकन गयी लनणयम यकताफ य लभलसर जजम्भा लरनऩुछय । 

  (२) मस ऐन फभोजजभ लनणयमको ऩूणयऩाठ तमाय बएऩलछ सफै 
सदस्मको दस्तखत बैसकेऩलछ उजयुी प्रशासकरे लनणयमको कामायन्मिम 
गनयका रालग तत्कार गनुयऩने केयह कामय बए सो सम्ऩन्न गयी लभलसर 
अलबरेखको रागी ऩठानऩुछय । 

२८. ललननणणययमम  गगननययऩऩननेे  अअििललधध्् (१) सलभलतरे प्रलतिाद दाजखर बएको िा फमान 
गनुयऩनेभा प्रलतफादीको फमान बएको लभलतरे तथा प्रलतिाद दाजखर 
नबएको िा फमान नबएकोभा सो हनुऩुने म्माद बिुान बएको लभलतरे 
नब्फे ददनलबत्र लफिादको अजन्तभ लनणयम गनुयऩनेछ ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभको सभमािलध गणना गदाय 
भेरलभराऩको रालग ऩठाइयएको लफिादको हकभा भेरलभराऩको 
प्रयक्रमाभा रागेको सभम कटाइय अिलध गणना गनुयऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन 
लफिादभा फझु्नऩुने प्रभाण तथा ऩयुा गनुयऩने प्रयक्रमा फाॉयक नयही लफिाद 
लनणयम गनय अङ्ग ऩलुगसकेको बए सो ऩगुेको ऩन्र ददनलबत्र अजन्तभ 
लनणयम गनुयऩनेछ । 

  

२९. अअन्न्ततररययभभ  ससॊॊययऺऺणणाात्त्भभकक  आआददेेशश  जजााययीी  गगननयय  ससययककननेे््   
स्थानीम ऐनको दपा ४९ को उऩदपा ८ को खण्ड )क (

देजख )ङ (सम्भ उजलरजखत यिषमभा तत्कार अन्तरयभ 
सॊयऺणात्भक आदेश जायी गनय सयकनेछ । मस्तो आदेश 
जायी गदाय लनिेदकरे ऩेश गयेको कागजात, लनजको अिस्था 
य िस्तगुत ऩरयजस्थलतको प्रायजम्बक छानयिन गयी तत्कार 
आदेश नगये लनिेदकराई ऩनय सक्ने नकायात्भक प्रबािको 
भलुमाॊकन गनुय ऩदयछ । न्मायमक सलभलतरे जायी गने 
अन्तरयभ सॊयऺणात्भक आदेश अअननुसुसूूचचीी  ८८ भा उलरेख गये 
फभोजजभ हनुेछ । 

 

ऩऩररययच्च्छछेेदद-७७ 

ससललभभललततककोो  ससजजचचििााररमम 

३०. ससललभभललततककोो  ससजजचचििााररमम््   (१)सलभलतको कामयसम्ऩादनराइय सहजजकयणा 
गनय एक सजचिारम यहने छ  

  (२) उऩदपा (१) िभोजजभको सजचिारमभा कामयऩालरकारे 
आिश्मता अनसुाय उजयुी प्रशासक, अलबरेख प्रशासक तथा अन्म 
कभयचायीहरुको व्मिस्था गनय सक्नेछ । सजचिारमको 
कामयसम्ऩादनराइय व्मिजस्थत गनय सजचिारम अन्तगयत उजयुी शाखा/ 
पाॉट तथा अलबरेख शाखा /पाॉट यहन सक्नेछ । 



-32_

ससु्ता गताउँपतालिकता न्ताय्क सलिल् (कता््ययिलि सम्बनिधी) ऐन, २०७५

 

३१. उउजजुयुयीी  प्रप्रशशााससककककोो  ककााभभ,  ककततययव्व्मम  यय  अअललधधककाायय्् मस ऐनभा अन्मत्र 
उलरेख बए देजख फाहेक उजयुी प्रशासकको काभ, कतयव्म य अलधकाय 
देहाम फभोजजभ हनुेछ् 

(क) ऩेश बएका उजयुी, प्रलतिाद य अन्म लरखतहरु जाॉच 
गयी यीत ऩगुेको बए कानून फभोजजभ राग्ने दस्तयु 
लरइय दताय गने य दताय गनय नलभलने बए कायण 
जनाइय दयऩीठ गने; 

(ख) यििादभा प्रभाणको रालग ऩेश बएका नक्कर 
कागजराइय सक्करसॉग लबडाइय दठक देजखएभा 
प्रभाजणत गने य लभलसर साभेर याख्न ेतथा सक्करभा 
केयह कैयपमत देजखएभा सो जनाइय सम्फजन्धत 
ऩऺको सयहछाऩ गयाइय याख्न;े 

(ग) ऩेश बएका लरखत साथ सॊरग्न हनुऩुने प्रभाण तथा 
अन्म कागजात छ िा छैन बए ठीक छ िा छैन 
जाॉच्ने; 

(घ) सलभलतको आदेशरे जझकाउनऩुने प्रलतफादी, साऺी िा 
अन्म व्मजिको नाभभा म्माद जायी गने; 

(ङ) यििादका ऩऺराइय तायेख िा ऩेशी तायेख तोक्ने; 

(च) सलभलत सभऺ ऩेश हनुऩुने लनिेदन दताय गयी 
आदेशको रालग सलभलत सभऺ ऩेश गने; 
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३१. उउजजुयुयीी  प्रप्रशशााससककककोो  ककााभभ,  ककततययव्व्मम  यय  अअललधधककाायय्् मस ऐनभा अन्मत्र 
उलरेख बए देजख फाहेक उजयुी प्रशासकको काभ, कतयव्म य अलधकाय 
देहाम फभोजजभ हनुेछ् 

(क) ऩेश बएका उजयुी, प्रलतिाद य अन्म लरखतहरु जाॉच 
गयी यीत ऩगुेको बए कानून फभोजजभ राग्ने दस्तयु 
लरइय दताय गने य दताय गनय नलभलने बए कायण 
जनाइय दयऩीठ गने; 

(ख) यििादभा प्रभाणको रालग ऩेश बएका नक्कर 
कागजराइय सक्करसॉग लबडाइय दठक देजखएभा 
प्रभाजणत गने य लभलसर साभेर याख्न ेतथा सक्करभा 
केयह कैयपमत देजखएभा सो जनाइय सम्फजन्धत 
ऩऺको सयहछाऩ गयाइय याख्न;े 

(ग) ऩेश बएका लरखत साथ सॊरग्न हनुऩुने प्रभाण तथा 
अन्म कागजात छ िा छैन बए ठीक छ िा छैन 
जाॉच्ने; 

(घ) सलभलतको आदेशरे जझकाउनऩुने प्रलतफादी, साऺी िा 
अन्म व्मजिको नाभभा म्माद जायी गने; 

(ङ) यििादका ऩऺराइय तायेख िा ऩेशी तायेख तोक्ने; 

(च) सलभलत सभऺ ऩेश हनुऩुने लनिेदन दताय गयी 
आदेशको रालग सलभलत सभऺ ऩेश गने; 

(छ) कानून फभोजजभ िायेस लरने तथा गजु्रकेो तायेख 
थाम्ने लनिेदन लरइय आिश्मक कायिाही गने; 

(ज) सलभलतफाट बएको आदेश कामायन्िमन गने गयाउन;े 

(झ) सलभलतभा ऩेश िा प्राप्त बएका कागजऩत्र फझु्ने, 
बऩायइय गने रगामतका कामयहरु गने; 

(ञ) आिश्मकतानसुाय सलभलतको तपय फाट ऩत्राचाय गने; 

(ट) सलभलतको आदेशरे ताभेर गनुयऩने म्माद ताभेर 
गनेगयाउन,े ताभेर बएको म्मादको ताभेरी जाॉची 
यीतऩूियकको नबए ऩनु् जायी गने तथा अन्म अदारत 
िा लनकामफाट प्राप्त बएको गाउॉऩालरका/ नगयऩालरकारे 
ताभेर गरयददनऩुने म्माद ताभेर गने गयाउन;े 

(ठ) लनणयम यकताफ य उजयुीको लभलसर जजम्भा लरने; 

(ड) सलभलतभा दताय बएका यििाद तथा लनिेदन 
रगामतका कागजातको अलबरेख तमाय गने य 
भालसक िा िायषयक प्रलतिेदन ऩेश गनुयऩने लनकाम 
सभऺ प्रलतिेदन तमाय गयी सॊमोजकफाट प्रभाजणत 
गयाइय सम्फजन्धत लनकामभा ऩठाउने; 

(ढ) आफ्नो जजम्भा यहेका उजयुीका लभलसरभा यहेका 
कागजातको यीतऩूियक नक्कर ददने; 

(ण) जजलरा अदारतभा ऩनुयािेदन राग्ने गयी लनणयम 
बएका यििादभा ऩनुयािेदन म्माद जायी गयी ताभेर 
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गनेगयाउन;े 

(त) अदारत िा अन्म कुनै लनकामभा यििादको लभलसर 
िा कुनै कागजात ऩठाउनऩुने बएभा सलभलतराइय 
जानकायी गयाइय लभलसर िा कागजात ऩठाउने तथा 
यपताय प्राप्त बएऩलछ कानून फभोजजभ सयुजऺत याख्न े
व्मिस्था लभराउने; 

(त) लनणयम यकताफ जजम्भा लरने; तथा 

(थ) ऩेश बएका लनिेदन रगामतका कागजातभा 
सलभलतफाट आदेश हनुऩुने िा लनकासा लरनऩुनेभा 
सलभलत सभऺ ऩेश गने । 

 

३२. अअललबबररेेखख  प्रप्रशशााससककककोो  ककााभभ,  ककततययव्व्मम  यय  अअललधधककाायय्् मस ऐनभा अन्मत्र 
उलरेख बए फाहेक अलबरेख प्रशासकको काभ, कतयव्म य अलधकाय 
देहाम फभोजजभ हनुेछ् 
 (क) लनणयम कामायन्िमन सम्फन्धी् 

(२) लनणयम फभोजजभ चरन चराउनऩुने, कुनै 
कुया ददराइयबयाइय ददनऩुने रगामतका 
लनणयम कामायन्िमनका रालग गनुयऩने 
कामयहरु गने तथा लनणयम कामायन्िमनको 
अलबरेख याखी कानून फभोजजभ यिियण 
ऩठाउनऩुने लनकामहरुभा यिियण ऩठाउन;े 

(३) लनणयम कामायन्िमनको क्रभभा लनिेदन 
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गनेगयाउन;े 

(त) अदारत िा अन्म कुनै लनकामभा यििादको लभलसर 
िा कुनै कागजात ऩठाउनऩुने बएभा सलभलतराइय 
जानकायी गयाइय लभलसर िा कागजात ऩठाउने तथा 
यपताय प्राप्त बएऩलछ कानून फभोजजभ सयुजऺत याख्न े
व्मिस्था लभराउने; 

(त) लनणयम यकताफ जजम्भा लरने; तथा 

(थ) ऩेश बएका लनिेदन रगामतका कागजातभा 
सलभलतफाट आदेश हनुऩुने िा लनकासा लरनऩुनेभा 
सलभलत सभऺ ऩेश गने । 

 

३२. अअललबबररेेखख  प्रप्रशशााससककककोो  ककााभभ,  ककततययव्व्मम  यय  अअललधधककाायय्् मस ऐनभा अन्मत्र 
उलरेख बए फाहेक अलबरेख प्रशासकको काभ, कतयव्म य अलधकाय 
देहाम फभोजजभ हनुेछ् 
 (क) लनणयम कामायन्िमन सम्फन्धी् 

(२) लनणयम फभोजजभ चरन चराउनऩुने, कुनै 
कुया ददराइयबयाइय ददनऩुने रगामतका 
लनणयम कामायन्िमनका रालग गनुयऩने 
कामयहरु गने तथा लनणयम कामायन्िमनको 
अलबरेख याखी कानून फभोजजभ यिियण 
ऩठाउनऩुने लनकामहरुभा यिियण ऩठाउन;े 

(३) लनणयम कामायन्िमनको क्रभभा लनिेदन 

ददएका ऩऺहरुको िायेस लरने, सकाय 
गयाउन,े गजु्रकेो तायेख थभाउने 
रगामतका कामयहरु गने; 

(४) सलभलतको आदेशरे योक्का बएको िा अरु 
कुनै अदारत िा लनकामफाट योक्का बै 
आएको जामजेथा अन्म अड्डा अदारतभा 
दाजखर चरान गनुयऩने बए सो गने; 

(५) लनणयम फभोजजभ लरराभ गने रगामतका 
अन्म कुनै काभ गनुयऩने बए सो सभेत 
गने; तथा 

(६) रेजखए देजख फाहेकको कुनै कामय लनणयम 
कामायन्िमनको क्रभभा गनुयऩने बएभा 
सलभलत सभऺ ऩेश गयी आदेश फभोजजभ 
गने । 

 (ख) अलबरेख सॊयऺण सम्फन्धी् 

(१) अलबरेख शाखाको येखदेख गयी लनणयम 
बएका लभलसर सयुजऺत याख्न े य कानून 
फभोजजभ सडाउनेऩने कागजहरु सडाउन;े 

(२) लनणयम बएका लभलसरहरुभा कागजात जाॉच 
गयी दरुुस्त यहेनयहेको हेने य लभलसर 
कानून फभोजजभ गयी दरुुस्त अिस्थाभा 
याख्न;े 
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(३) कानून फभोजजभ सडाउने कागजको 
यिियण तमाय गयी सो यिियण सयुजऺत 
यहने व्मिस्था गने; 

(४) अलबरेख शाखाभा प्राप्त बएको 
लभलसरहरुको सारफसारी अलबरेख याख्न े
य आिश्मकतानसुाय यिियण तमाय गने; 
तथा 

(५) कुनै अदारत िा लनकामफाट अलबरेखभा 
यहेको लभलसर िा कुनै कागजात भाग बै 
आएभा यीतऩूियक ऩठाउने य यपताय प्राप्त 
बएऩलछ यीतऩूियक गयी सयुजऺत याख्न े। 

३३. उउजजुयुयीी  प्रप्रशशााससकक  ििाा  अअललबबररेेखख  प्रप्रशशााससककककोो  आआददेेशश  उउऩऩययककोो  ललननििेेददनन्् (१) 
मस ऐन फभोजजभ उजयुी प्रशासक िा अलबरेख प्रशासकरे गयेको 
आदेश िा कायिाही उऩय जचि नफझु्ने ऩऺरे सो आदेश िा कायिाही 
बएको ऩाॉच ददनलबत्र सलभलत सभऺ लनिेदन ददन सक्नेछ । 

  (२) सलभलतरे उऩदपा (१) फभोजजभ ऩेश बएको लनिेदन 
उऩय सनुिुाइय गयी लनिेदन ऩेश बएको फयढभा सात ददन लबत्र लनिेदन 
उऩयको कायिायह टुङ्गग्माउनऩुनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन 
उऩदपा (१) फभोजजभको लनिेदन उऩय आदेश िा लनणयम गनुयऩूिय केयह 
फझु्नऩुने बए सो फझेुय भात्र लनणयम िा आदेश गनुयऩनेछ । 
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(३) कानून फभोजजभ सडाउने कागजको 
यिियण तमाय गयी सो यिियण सयुजऺत 
यहने व्मिस्था गने; 

(४) अलबरेख शाखाभा प्राप्त बएको 
लभलसरहरुको सारफसारी अलबरेख याख्न े
य आिश्मकतानसुाय यिियण तमाय गने; 
तथा 

(५) कुनै अदारत िा लनकामफाट अलबरेखभा 
यहेको लभलसर िा कुनै कागजात भाग बै 
आएभा यीतऩूियक ऩठाउने य यपताय प्राप्त 
बएऩलछ यीतऩूियक गयी सयुजऺत याख्न े। 

३३. उउजजुयुयीी  प्रप्रशशााससकक  ििाा  अअललबबररेेखख  प्रप्रशशााससककककोो  आआददेेशश  उउऩऩययककोो  ललननििेेददनन्् (१) 
मस ऐन फभोजजभ उजयुी प्रशासक िा अलबरेख प्रशासकरे गयेको 
आदेश िा कायिाही उऩय जचि नफझु्ने ऩऺरे सो आदेश िा कायिाही 
बएको ऩाॉच ददनलबत्र सलभलत सभऺ लनिेदन ददन सक्नेछ । 

  (२) सलभलतरे उऩदपा (१) फभोजजभ ऩेश बएको लनिेदन 
उऩय सनुिुाइय गयी लनिेदन ऩेश बएको फयढभा सात ददन लबत्र लनिेदन 
उऩयको कायिायह टुङ्गग्माउनऩुनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन 
उऩदपा (१) फभोजजभको लनिेदन उऩय आदेश िा लनणयम गनुयऩूिय केयह 
फझु्नऩुने बए सो फझेुय भात्र लनणयम िा आदेश गनुयऩनेछ । 

 

ऩऩररययच्च्छछेेदद-८८ 

भभेेररललभभररााऩऩ  ससम्म्फफन्न्धधीी  व्व्ममििस्स्थथाा 

३४. ललभभररााऩऩत्रत्र  गगययााउउननेे््  (१) सलभलतरे प्रचलरत कानून फभोजजभ लभराऩत्र 
हनु सक्ने जनुसकैु उजयुीभा लभराऩत्र गयाउन सक्नेछ । 

  (२) यििादका ऩऺहरूरे लभराऩत्रको रालग अअननुसुसूूचचीी-९९ 
फभोजजभको ढाॉचाभा लनिेदन ददएभा सलभलतरे उजयुीभा लभराऩत्र 
गयाउन उऩमिु देखेभा लभराऩत्र गयाइददनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩऺहरूरे ददएको लनिेदनको 
व्महोया सलभलतरे दिैु ऩऺराइय सनुाइय त्मसको ऩरयणाभ सम्झाइय 
ऩऺहरूको लभराऩत्र गने सम्फन्धभा सहभलत यहे नयहेको सोध्नऩुनेछ । 

  (४) उऩदपा (३) फभोजजभ सनुाउॉदा ऩऺहरूरे लभराऩत्र 
गनय भञ्जुय गयेभा सलभलतरे ऩऺहरूको लनिेदनभा उलरेख बएको 
व्महोया फभोजजभको लभराऩत्र कागज अनसूुची-१० फभोजजभ  तमाय 
गयी भञ्जुय बएका ऩऺहरुको सयहछाऩ गयाइय सलभलतका सदस्महरुरे 
हस्ताऺय गयी सो को प्रभाजणत प्रलतलरऩी दफैु ऩऺराइय उऩरब्ध 
गयाउन ुऩनेछ । 

     

३५. भभेेररललभभररााऩऩ  गगययााउउनन  ससक्क्ननेे््  (१) सलभलतरे प्रचलरत कानून फभोजजभ 
लभराऩत्र गनय लभलने उजयुीभा ऩऺहरूफीच भेरलभराऩ गयाउन सक्नेछ । 

  (२) ऩऺहरूरे जनुसकैु तहभा यिचायाधीन यहेको प्रचलरत 
कानूनरे भेरलभराऩको भाध्मभफाट सभाधान गनय सयकने यििादभा 
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यििादका ऩऺरे सॊमिु रूऩभा सलभलत सभऺ लनिेदन ददन सक्नेछन ्। 

  (३) उऩदपा (२) फभोजजभ लनिेदन ददएकोभा 
भेरलभराऩफाट उजयुीको लनयोऩण हनु उऩमिु देजखएभा सलभलतरे 
त्मस्तो उजयुी भेरलभराऩको भाध्मभफाट लनयोऩण गनय रेजख ऩठाउन ु
ऩनेछ । 

  (४) उऩदपा (३) फभोजजभको आदेशऩलछ भेरलभराऩ 
सम्फन्धी कायिायह प्रायम्ब गयी ऩऺहरूफीच भेरलभराऩ गयाइयददनऩुनेछ । 

  (५) भेरलभराऩ सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोयकए फभोजजभ 
हनुेछ । 

३६. उउजजुयुयीी  ललननणणययमम  गगननेे्् (१) सलभलतरे मस ऐन फभोजजभ भेरलभराऩको 
भाध्मभफाट उजयुीको लनयोऩण गनय प्रयक्रमा फढाएकोभा भेरलभराऩको 
भाध्मभफाट उजयुीको लनयोऩण हनु नसकेभा ऩऺहरूराइय उजयुीको ऩेशी 
तायेख तोयक कानून फभोजजभ कायिाही गयी सनुिाइय तथा लनणयम गने 
प्रयक्रमा फढाउनऩुनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन 
स्थानीम ऐनको दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोजजभको उजयुीभा 
भेरलभराऩ िा लभराऩत्र हनु नसकेभा सलभलतरे अलधकाय ऺेत्र यहेको 
अदारतभा जाने बलन सनुाइयददनऩुनेछ । 

३७. भभेेररललभभररााऩऩ  ििाा  ललभभररााऩऩत्रत्र  हहुनुन  ननससक्क्ननेे््  मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु कुया 
रेजखएको बए ताऩलन कुनै उजयुीभा लभराऩत्र गयाउॉदा उजयुीको प्रकृलत 
िा लभराऩत्रको व्महोयाफाट नऩेार सयकाय फादी बइय चरेको कुनै 
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यििादका ऩऺरे सॊमिु रूऩभा सलभलत सभऺ लनिेदन ददन सक्नेछन ्। 

  (३) उऩदपा (२) फभोजजभ लनिेदन ददएकोभा 
भेरलभराऩफाट उजयुीको लनयोऩण हनु उऩमिु देजखएभा सलभलतरे 
त्मस्तो उजयुी भेरलभराऩको भाध्मभफाट लनयोऩण गनय रेजख ऩठाउन ु
ऩनेछ । 

  (४) उऩदपा (३) फभोजजभको आदेशऩलछ भेरलभराऩ 
सम्फन्धी कायिायह प्रायम्ब गयी ऩऺहरूफीच भेरलभराऩ गयाइयददनऩुनेछ । 

  (५) भेरलभराऩ सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोयकए फभोजजभ 
हनुेछ । 

३६. उउजजुयुयीी  ललननणणययमम  गगननेे्् (१) सलभलतरे मस ऐन फभोजजभ भेरलभराऩको 
भाध्मभफाट उजयुीको लनयोऩण गनय प्रयक्रमा फढाएकोभा भेरलभराऩको 
भाध्मभफाट उजयुीको लनयोऩण हनु नसकेभा ऩऺहरूराइय उजयुीको ऩेशी 
तायेख तोयक कानून फभोजजभ कायिाही गयी सनुिाइय तथा लनणयम गने 
प्रयक्रमा फढाउनऩुनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन 
स्थानीम ऐनको दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोजजभको उजयुीभा 
भेरलभराऩ िा लभराऩत्र हनु नसकेभा सलभलतरे अलधकाय ऺेत्र यहेको 
अदारतभा जाने बलन सनुाइयददनऩुनेछ । 

३७. भभेेररललभभररााऩऩ  ििाा  ललभभररााऩऩत्रत्र  हहुनुन  ननससक्क्ननेे््  मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु कुया 
रेजखएको बए ताऩलन कुनै उजयुीभा लभराऩत्र गयाउॉदा उजयुीको प्रकृलत 
िा लभराऩत्रको व्महोयाफाट नऩेार सयकाय फादी बइय चरेको कुनै 

यििाद िा साियजलनक तथा सयकायी सम्ऩजि िा यहतभा असय ऩने 
देजखएभा सलभलतरे त्मस्तो यििादभा लभराऩत्र गयाउनेछैन । 

  तय त्मस्तो असय ऩने व्महोया हटाइय अन्म व्महोयाफाट भात्र 
लभराऩत्र गनय चाहेभा बने लभराऩत्र गयाइयददनऩुनेछ । 

३८. भभेेररललभभररााऩऩककोो  ररााललगग  प्रप्रोोत्त्ससााहहनन  गगननेे्् (१) सलभलतरे सलभलत सभऺ 
सनुिाइयको रालग ऩेश बएको उजयुीभा भेरलभराऩ हनुसक्ने सम्बािना 
यहेको देखेभा ऩऺहरूराइय भेरलभराऩको रालग तायेख तोक्न सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभको तायेखको ददन सलभलतरे 
यििादका ऩऺ तथा यिऩऺ, उऩजस्थत बएसम्भ ऩऺरे ऩत्माइय साथै 
लरइआएका अन्म व्मजि सभेत उऩजस्थत गयाइय भेरलभराऩको रालग 
छरपर गयाइय ऩऺहरूको फीचभा सहभलत बएभा सहभलत बए 
फभोजजभ लभराऩत्र कागज तमाय गनय रगाइय लभराऩत्र गयाइयददनऩुनेछ । 

  (३) उजयुीभा तोयकएको म्मादभा सलभलत सभऺ उऩजस्थत 
नबएको िा उऩजस्थत बएय ऩलन तायेख गजुायी यििादभा तायेखभा 
नयहेको ऩऺ अथिा यििादभा ऩऺ कामभ नबएको बए ताऩलन 
यििादको ऩेटफोरीफाट उजयुीको ऩऺ कामभ हनुे देजखएको व्मजि 
सभेत भेरलभराऩको रालग उऩजस्थत बएभा सलभलतरे भेरलभराऩ गयाइय 
लभराऩत्रको कागज गयाइयददनऩुनेछ । 

३९. प्रप्रााययजजम्म्बबकक  ससुनुनििााइइयय  ऩऩूूिियय  भभेेररललभभररााऩऩ्् (१) उजयुी प्रशासकरे प्रायजम्बक 
सनुिाइयको रालग सलभलत सभऺ उजयुी ऩेश हनुऩूुिय उजयुीभा भेरलभराऩ 
हनुसक्ने अिस्था देजखएभा िा ऩऺहरूरे सो व्महोयाको लनिेदन लरइय 
आएभा लभराऩत्रको व्महोया खरेुको कागज तमाय गयी सलभलत सभऺ 
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ऩेश गनयसक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ गदाय लभराऩत्रभा अजन्तभ 
सहभलत नजटेुको बए ताऩलन ऩऺहरू भेरलभराऩको रालग प्रयक्रमाभा 
जान सहभत बएभा उजयुी प्रशासकरे ऩऺहरूको लनिेदन लरइय 
उजयुीभा भेरलभराऩको रालग भेरलभराऩकताय सभऺ ऩठाउने आदेशको 
रालग सलभलत सभऺ ऩेश गनयसक्नेछ । 

४०. भभेेररललभभररााऩऩककततााययककोो  ससूूचचीी  ततममाायय  गगननेे्् (१) सलभलतरे भेरलभराऩको कामय 
गयाउनको रालग देहाम फभोजजभको मोग्मता ऩगुेको व्मजिहरूको 
यिियण खरुाइय सम्बायित भेरलभराऩकतायको सूची तमाय गनेछ् 

 (क) कुनै याजनीलतक दर प्रलत आस्था याखी 
याजनीलतभा सयक्रम नयहेको; तथा 

 (ख) स्थानीम स्तयभा सभाजसेिीको रुऩभा 
ऩयहचान फनाएको । 

 (ग)  भेरलभराऩकतायको ४८ घण्टा तालरभ लरइ 
भेरलभराऩकतायको कामय गदै आएको  

 (घ)  २० फषय उभेय ऩयुा बएको । 

 (ङ)  भाथी मोग्मताभा जनु सकैु कुया रेजखएको 
बएता ऩलन तालरभ लरइ हार काभ  गरययहेकाको 
हकभा लनजराइ लनयन्तयता ददन सयकने । 

  (२) भेरलभराऩकतायको सूची तमाय गयेऩलछ सलभलतरे सूची 
सबा सभऺ ऩेश गयी अनभुोदन गयाउनऩुनेछ । 
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ऩेश गनयसक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ गदाय लभराऩत्रभा अजन्तभ 
सहभलत नजटेुको बए ताऩलन ऩऺहरू भेरलभराऩको रालग प्रयक्रमाभा 
जान सहभत बएभा उजयुी प्रशासकरे ऩऺहरूको लनिेदन लरइय 
उजयुीभा भेरलभराऩको रालग भेरलभराऩकताय सभऺ ऩठाउने आदेशको 
रालग सलभलत सभऺ ऩेश गनयसक्नेछ । 

४०. भभेेररललभभररााऩऩककततााययककोो  ससूूचचीी  ततममाायय  गगननेे्् (१) सलभलतरे भेरलभराऩको कामय 
गयाउनको रालग देहाम फभोजजभको मोग्मता ऩगुेको व्मजिहरूको 
यिियण खरुाइय सम्बायित भेरलभराऩकतायको सूची तमाय गनेछ् 

 (क) कुनै याजनीलतक दर प्रलत आस्था याखी 
याजनीलतभा सयक्रम नयहेको; तथा 

 (ख) स्थानीम स्तयभा सभाजसेिीको रुऩभा 
ऩयहचान फनाएको । 

 (ग)  भेरलभराऩकतायको ४८ घण्टा तालरभ लरइ 
भेरलभराऩकतायको कामय गदै आएको  

 (घ)  २० फषय उभेय ऩयुा बएको । 

 (ङ)  भाथी मोग्मताभा जनु सकैु कुया रेजखएको 
बएता ऩलन तालरभ लरइ हार काभ  गरययहेकाको 
हकभा लनजराइ लनयन्तयता ददन सयकने । 

  (२) भेरलभराऩकतायको सूची तमाय गयेऩलछ सलभलतरे सूची 
सबा सभऺ ऩेश गयी अनभुोदन गयाउनऩुनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोजजभ सूची अनभुोदन बएऩलछ 
सलभलतरे साियजलनक जानकायीको रालग सूचना प्रकाशन गनुयऩनेछ तथा 
भेरलभराऩको रालग ऩठाउॉदा प्रत्मेक ऩऺराइय सो सूची उऩरब्ध 
गयाउनऩुनेछ । 

४१. भभेेररललभभररााऩऩककततााययककोो  ससूूचचीी  अअद्भद्भााििललधधकक  गगननेे्् (१) सलभलतरे दपा ५९ 
फभोजजभ तमाय बएको सूची प्रत्मेक िषय अद्भािलधक गनुयऩनेछ । 

  (२) प्रत्मेक िषय अद्भािलधक गयेको भेरलभराऩकतायको सूची 
सलभलतरे सबाफाट अनभुोदन गयाउनऩुनेछ । 

  (३) मस ऐन तथा प्रचलरत कानून फभोजजभ 
भेरलभराऩकतायको सूचीभा सूचीकृत हनु मोग्मता ऩगुेको व्मजिरे 
सलभलत सभऺ सूचीकृत गरयऩाउनको लनिेदन भाग गनय सक्नेछ । 

४२. भभेेररललभभररााऩऩककततााययककोो  ससूूचचीीफफााटट  हहटटााउउननेे््  (१) सलभलतरे दपा ६० फभोजजभ 
भेरलभराऩकतायको सूची अद्भािलधक गदाय देहामको अिस्थाका 
भेरलभराऩकतायको नाभ सूचीफाट हटाउनेछ्- 

(क) लनजको भतृ्म ुबएभा; 
(ख) लनजरे आफ्नो नाभ सूचीफाट हटाइयऩाउॉ 

बन्ने लनिेदन ददएभा; 
(ग) लनजरे नैलतक ऩतन देजखने पौजदायी 

अलबमोगभा सजाम ऩाएभा; 
(घ) सलभलतरे दपा ६७ को उऩदपा (२) 

फभोजजभ लनजराइय सूचीफाट हटाउने लनणयम 
गयेभा । 
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(ङ)  फसाइ सयाइ गयेभा । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ सूचीफाट नाभ हटाइएका 
भेरलभराऩकतायहरूको नाभािरी सलभलतरे साियजलनक सूचनाको रालग 
प्रकाशन गनुयऩनेछ । 

४३. भभेेररललभभररााऩऩककोो  ररााललगग  ससभभममााििललधध  ततोोक्क्ननेे््  (१) सलभलतरे मस ऐन फभोजजभ 
भेरलभराऩको रालग भेरलभराऩकताय ऩठाउॉदा फयढभा लतन भयहना 
सम्भको सभम तोयक ऩठाउनेछ । 

  (२) भेरलभराऩको रालग ऩठाउॉदा साभान्मतमा् ियढभा 
तीनजना फाट भेरलभराऩ गयाउने गयी तोक्नऩुनेछ ।   

४४. भभेेररललभभररााऩऩककततााययककोो  छछननौौटट््  (१) सलभलतरे भेरलभराऩ गयाउने कामयको 
रालग यििादका ऩऺहरूराइय एक जना भेरलभराऩकतायको छनौट गनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ गदाय ऩऺहरूफीचभा एकजना 
भेरलभराऩकतायको रालग सहभलत नबएभा सलभलतरे ऩऺहरूको 
सहभलतभा लतन जना भेरलभराऩकतायको छनौट गनुयऩनेछ । 

  (३) ऩऺहरूको फीचभा भेरलभराऩकतायको नाभभा सहभलत 
हनु नसकेभा सलभलतरे भेरलभराऩकतायको सूचीभा यहेका 
भेरलभराऩकतायहरू भध्मेफाट दिैु ऩऺफाट एक-एक जना 
भेरलभराऩकताय छनौट गनय रगाइय तेस्रो भेरलभराऩकताय छनौट 
गरयददनऩुनेछ । 

  (४) उजयुीका सफै ऩऺको सहभलतभा भेरलभराऩकतायको 
सूचीभा नयहेको मस ऐन फभोजजभ भेरलभराऩकताय हनु अमोग्म 
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(ङ)  फसाइ सयाइ गयेभा । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ सूचीफाट नाभ हटाइएका 
भेरलभराऩकतायहरूको नाभािरी सलभलतरे साियजलनक सूचनाको रालग 
प्रकाशन गनुयऩनेछ । 

४३. भभेेररललभभररााऩऩककोो  ररााललगग  ससभभममााििललधध  ततोोक्क्ननेे््  (१) सलभलतरे मस ऐन फभोजजभ 
भेरलभराऩको रालग भेरलभराऩकताय ऩठाउॉदा फयढभा लतन भयहना 
सम्भको सभम तोयक ऩठाउनेछ । 

  (२) भेरलभराऩको रालग ऩठाउॉदा साभान्मतमा् ियढभा 
तीनजना फाट भेरलभराऩ गयाउने गयी तोक्नऩुनेछ ।   

४४. भभेेररललभभररााऩऩककततााययककोो  छछननौौटट््  (१) सलभलतरे भेरलभराऩ गयाउने कामयको 
रालग यििादका ऩऺहरूराइय एक जना भेरलभराऩकतायको छनौट गनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ गदाय ऩऺहरूफीचभा एकजना 
भेरलभराऩकतायको रालग सहभलत नबएभा सलभलतरे ऩऺहरूको 
सहभलतभा लतन जना भेरलभराऩकतायको छनौट गनुयऩनेछ । 

  (३) ऩऺहरूको फीचभा भेरलभराऩकतायको नाभभा सहभलत 
हनु नसकेभा सलभलतरे भेरलभराऩकतायको सूचीभा यहेका 
भेरलभराऩकतायहरू भध्मेफाट दिैु ऩऺफाट एक-एक जना 
भेरलभराऩकताय छनौट गनय रगाइय तेस्रो भेरलभराऩकताय छनौट 
गरयददनऩुनेछ । 

  (४) उजयुीका सफै ऩऺको सहभलतभा भेरलभराऩकतायको 
सूचीभा नयहेको मस ऐन फभोजजभ भेरलभराऩकताय हनु अमोग्म 

नबएको कुनै व्मजि िा सॊस्थाफाट भेरलभराऩ प्रयक्रमा अगाडी फढाउन 
सहभत बै लरजखत लनिेदन ददएभा सलभलतरे त्मस्तो व्मजि िा 
सॊस्थाराइय भेरलभराऩकताय तोयकददनऩुनेछ । 

४५. भभेेररललभभररााऩऩककततााययककोो  ऩऩररययििततययनन्् (१) सलभलतरे देहामको अिस्था ऩरय 
ऩऺहरूरे लनिेदन ददएको अिस्थाभा भेरलभराऩकताय ऩरयितयन 
गरयददनऩुनेछ्- 

(क) दपा ६१ फभोजजभ भेरलभराऩकतायको 
सूचीफाट हटाउने अिस्था बएभा; 

(ख) यििादको कुनै ऩऺरे भेरलभराऩकताय प्रलत 
अयिश्वास यहेको लरजखत जानकायी गयाएभा; 

(ग) कुनै कायणरे भेरलभराऩकतायरे 
भेरलभराऩभा सहबागी बैयहन नसक्न े
जनाएभा; 

(घ) यििादको यिषमिस्तभुा भेरलभराऩकतायको 
कुनै स्िाथय यहेको भेरलभराऩकतायरे 
जानकायी गयाएभा िा कुनै स्रोतफाट 
सलभलत सभऺ जानकायी बएभा; तथा 

(ङ) भेरलभराऩकतायरे भेरलभराऩकतायको 
हैलसमतरे कामय गदाय दपा ६६ तथा अन्म 
प्रचलरत कानून फभोजजभ ऩारन गनुयऩने 
आचयण ऩारन नगयेभा । 
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  (२) भेरलभराऩकताय ऩरयितयनको कायणरे तोयकएको सभमभा 
भेरलभराऩको कामय सम्ऩन्न हनु नसक्ने बएभा सलभलतरे फयढभा एक 
भयहना सम्भको सभम थऩ गनय सक्नेछ । 

४६. भभेेररललभभररााऩऩककोो  ररााललगग  ऩऩठठााउउॉॉददाा  गगननेे  प्रप्रययक्रक्रममाा्् (१) सलभलतरे कुनै उजयुी 
भेरलभराऩको रालग भेरलभराऩकताय सभऺ ऩठाउॉदा ऩऺहरूराइय 
भेरलभराऩकतायको सम्ऩकय  उऩरब्ध गयाइय भेरलभराऩकताय सभऺ 
उऩजस्थत हनुे तायेख तोयक देहाम फभोजजभको कागज साथै याजख 
रेजखऩठाउनऩुनेछ् 

(क) उजयुीको सायसॊऺेऩ िा भखु्म भखु्म 
कागजातको प्रलतलरऩी; 

(ख) उजयुीको ऩऺ िा िायेस बए िायेसको 
नाभ, थय, ितन य उऩरब्ध बएसम्भ 
टेलरपोन नम्फय, इयभेर, फ्माक्स तथा 
अन्म सम्ऩकय  यिियण; तथा 

(ग) भेरलभराऩ सम्फन्धी प्रयक्रमा सम्ऩन्न 
गनुयऩने स्थान य सभम । 

  (२) भेरलभराऩकतायरे सलभलत सभऺ भाग गयेभा उजयुीका 
कागजातहरूको नक्कर उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 

  (३) भेरलभराऩको रालग तोयकएको सभम सम्ऩन्न बएको 
सात ददन लबत्र उजयुीको ऩऺहरू सलभलत सभऺ उऩजस्थत हनुे गयी 
तायेख तोक्नऩुनेछ । 
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  (२) भेरलभराऩकताय ऩरयितयनको कायणरे तोयकएको सभमभा 
भेरलभराऩको कामय सम्ऩन्न हनु नसक्ने बएभा सलभलतरे फयढभा एक 
भयहना सम्भको सभम थऩ गनय सक्नेछ । 

४६. भभेेररललभभररााऩऩककोो  ररााललगग  ऩऩठठााउउॉॉददाा  गगननेे  प्रप्रययक्रक्रममाा्् (१) सलभलतरे कुनै उजयुी 
भेरलभराऩको रालग भेरलभराऩकताय सभऺ ऩठाउॉदा ऩऺहरूराइय 
भेरलभराऩकतायको सम्ऩकय  उऩरब्ध गयाइय भेरलभराऩकताय सभऺ 
उऩजस्थत हनुे तायेख तोयक देहाम फभोजजभको कागज साथै याजख 
रेजखऩठाउनऩुनेछ् 

(क) उजयुीको सायसॊऺेऩ िा भखु्म भखु्म 
कागजातको प्रलतलरऩी; 

(ख) उजयुीको ऩऺ िा िायेस बए िायेसको 
नाभ, थय, ितन य उऩरब्ध बएसम्भ 
टेलरपोन नम्फय, इयभेर, फ्माक्स तथा 
अन्म सम्ऩकय  यिियण; तथा 

(ग) भेरलभराऩ सम्फन्धी प्रयक्रमा सम्ऩन्न 
गनुयऩने स्थान य सभम । 

  (२) भेरलभराऩकतायरे सलभलत सभऺ भाग गयेभा उजयुीका 
कागजातहरूको नक्कर उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 

  (३) भेरलभराऩको रालग तोयकएको सभम सम्ऩन्न बएको 
सात ददन लबत्र उजयुीको ऩऺहरू सलभलत सभऺ उऩजस्थत हनुे गयी 
तायेख तोक्नऩुनेछ । 

  (४) उऩदपा (३) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन 
भेरलभराऩकतायरे तोयकएको सभम अगािै उजयुी सलभलत सभऺ यपताय 
ऩठाउने लनणयम गयेभा सो लनणयमको जानकायी बएको सात ददन लबत्र 
ऩऺहरूराइय सलभलत सभऺ उऩजस्थत हनुेगयी ऩठाउनऩुनेछ । 

४७. भभेेररललभभररााऩऩभभाा  अअििररम्म्फफनन  गगननुुययऩऩननेे  प्रप्रययक्रक्रममाा््  (१) सलभलतरे ऩऺहरूको 
सहभलतभा भेरलभराऩको रालग छरपर गने तथा अन्म कामय गने 
स्थानको छनौट गयी ऩऺ तथा भेरलभराऩकतायराइय सोको जानकायी 
उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 

  तय ऩऺहरूको सहभलतभा भेरलभराऩकतायरे अन्म कुनै 
स्थानको छनौट गनय फाधा ऩनेछैन । 

  (२) ऩऺहरूराइय उऩदपा (१) फभोजजभ भेरलभराऩकतायरे 
तोकेको स्थानभा तोयकएको सभमभा उऩजस्थत हनुे दायमत्ि यहनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोजजभको दायमत्ि ऩऺहरूरे ऩयुा 
नगयेभा भेरलभराऩकतायरे भेरलभराऩको प्रयक्रमा फन्द गयी सलभलतराइय 
सोको लरजखत जानकायी गयाइय उजयुीको कागजात यपताय 
ऩठाउनसक्नेछ । 

  (४) भेरलभराऩको क्रभभा भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरूफीचभा 
सहजकतायको बलूभका गनेछ य उि बलूभका लनिायह गने क्रभभा लनजरे 
ऩऺहरू फाहेक देहामका व्मजिहरूसॉग सभेत एकर िा साभूयहक िाताय 
गनयसक्नेछ् 

(क) यििादको यिषमभा जानकायी यहेको 
उजयुीका ऩऺरे योजेको व्मजि; तथा 



-46_

ससु्ता गताउँपतालिकता न्ताय्क सलिल् (कता््ययिलि सम्बनिधी) ऐन, २०७५

(ख) यििादको यिषमिस्तकुो फायेभा जानकायी 
यहेको स्थानीम बद्रबरादभी । 

  (५) भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरूको सहभलतभा ऩऺहरूसॉग 
देहाम फभोजजभ िाताय गनयसक्नछे् 

(क) ऩऺहरूसॉग एकर एकान्तिाताय; तथा 
(ख) टेलरपोन िाताय, लबडीमो कन्रेन्स िा 

सञ्चायको अन्म भाध्मभफाट िातायराऩ । 

  (६) प्रचलरत कानून तथा मस ऐनको भान्मता यिऩयीत 
नहनुेगयी ऩऺहरूको सहभलतभा भेरलभराऩकतायरे भेरलभराऩको 
कामययिलध लनधाययण गनयसक्नेछ । 

४८. भभेेररललभभररााऩऩककततााययककोो  आआचचययणण्् (१) भेरलभराऩकतायरे देहाम फभोजजभको 
आचयण ऩारन गनुयऩनेछ्- 

(क) भेरलभराऩ सम्फन्धी कायिाही लनष्ऩऺ 
ढङ्गरे सम्ऩादन गनुयऩने; 

(ख) कुनै ऩऺप्रलत झकुाि, आग्रह, ऩूिायग्रह 
नयाख्न ेिा याखेको देजखने कुनै आचयण िा 
व्मिहाय नगने; 

(ग) कुनै ऩऺराइय डय, त्रास, झकु्मान िा 
प्ररोबनभा ऩायी भेरलभराऩ गयाउन नहनु;े 

(घ) यििाद कामभ यहेको अिस्थाभा यििादको 
कुनै ऩऺसॉग आलथयक कायोफायभा सॉरग्न 
नहनुे; 

(ङ) भेरलभराऩ सम्फन्धभा फनेको प्रचलरत 
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(ख) यििादको यिषमिस्तकुो फायेभा जानकायी 
यहेको स्थानीम बद्रबरादभी । 

  (५) भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरूको सहभलतभा ऩऺहरूसॉग 
देहाम फभोजजभ िाताय गनयसक्नछे् 

(क) ऩऺहरूसॉग एकर एकान्तिाताय; तथा 
(ख) टेलरपोन िाताय, लबडीमो कन्रेन्स िा 

सञ्चायको अन्म भाध्मभफाट िातायराऩ । 

  (६) प्रचलरत कानून तथा मस ऐनको भान्मता यिऩयीत 
नहनुेगयी ऩऺहरूको सहभलतभा भेरलभराऩकतायरे भेरलभराऩको 
कामययिलध लनधाययण गनयसक्नेछ । 

४८. भभेेररललभभररााऩऩककततााययककोो  आआचचययणण्् (१) भेरलभराऩकतायरे देहाम फभोजजभको 
आचयण ऩारन गनुयऩनेछ्- 

(क) भेरलभराऩ सम्फन्धी कायिाही लनष्ऩऺ 
ढङ्गरे सम्ऩादन गनुयऩने; 

(ख) कुनै ऩऺप्रलत झकुाि, आग्रह, ऩूिायग्रह 
नयाख्न ेिा याखेको देजखने कुनै आचयण िा 
व्मिहाय नगने; 

(ग) कुनै ऩऺराइय डय, त्रास, झकु्मान िा 
प्ररोबनभा ऩायी भेरलभराऩ गयाउन नहनु;े 

(घ) यििाद कामभ यहेको अिस्थाभा यििादको 
कुनै ऩऺसॉग आलथयक कायोफायभा सॉरग्न 
नहनुे; 

(ङ) भेरलभराऩ सम्फन्धभा फनेको प्रचलरत 

कानून तथा अन्म स्थायऩत भान्मता 
यिऩयीत आचयण गनय नहनुे; 

(च) भेरलभराऩको क्रभभा ऩऺहरुसॉग 
सम्भानजनक, सदबािऩूणय य सफै ऩऺप्रलत 
सभान व्मिहाय कामभ गने; 

(छ) भेरलभराऩको क्रभभा ऩऺहरुरे व्मि 
गयेको यिषमिस्तकुो गोऩनीमता कामभ 
याख्न;े तथा 

(ज) भेरलभराऩको क्रभभा ऩऺफाट प्राप्त बएको 
कुनै कागजात िा िस्त ु प्रयक्रमा सम्ऩन्न 
बएऩलछ िा लनज प्रयक्रमाफाट अरग 
बएऩलछ सम्फजन्धत ऩऺराइय सयुजऺत यपताय 
गने । 

  (२) सलभलतरे कुनै भेरलभराऩकतायरे उऩदपा (१) 
फभोजजभको आचयण ऩारना नगयेको उजयुी ऩयी िा सो यिषमभा स्िमॊ 
जानकायी प्राप्त गयी छानयिन गदाय व्महोया दठक देजखए त्मस्तो 
भेरलभराऩकतायराइय भेरलभराऩकतायको सूचीफाट हटाउनेछ । 

४९. ललररखखतत  ततममााययीी  यय  ललभभररााऩऩत्रत्र्् (१) भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरुसॉगको 
छरपर ऩश्चात भेरलभराऩको रालग दिैु ऩऺ सहभत बएकोभा 
लभराऩत्र गयाइय सहभलत बएको यिषमिस्त ु फभोजजभको लभराऩत्रको 
लरखत तमाय गरय सलभलत सभऺ ऩठाउनऩुनेछ ।    

५०. भभेेररललभभररााऩऩ  ननबबएएककोो  उउजजुयुयीीभभाा  गगननुुययऩऩननेे  ककााययििााहहीी्् (१) भेरलभराऩकतायरे 
ऩऺहरु फीचभा भेरलभराऩ हनु नसकेभा सो व्महोया खरुाइय प्रलतिेदन 



-48_

ससु्ता गताउँपतालिकता न्ताय्क सलिल् (कता््ययिलि सम्बनिधी) ऐन, २०७५

तमाय गयी यििादका सफै कागजात सयहत सलभलतभा यपताय 
ऩठाउनऩुनेछ । 

    (२) उऩदपा (१) फभोजजभ गदाय भेरलभराऩकतायरे 
ऩऺहरुराइय सलभलत सभऺ हाजीय हनु जाने फयढभा सात ददनको म्माद 
तोयक ऩठाउन ुऩनेछ । 

५१. भभेेररललभभररााऩऩ  ननबबएएककोो  उउजजुयुयीीभभाा  ललननणणययमम  गगननुुययऩऩननेे््  (१) स्थानीम ऐनको दपा 
४७ (१) को यिफादभा सलभलतरे भेरलभराऩको रालग ऩठाएको 
उजयुीभा ऩऺहरुफीच भेरलभराऩ हनु नसयक भेरलभराऩकतायको 
प्रलतिेदन सयहत प्राप्त हनु आएभा कानून फभोजजभ कायिाही गयी 
लनणयम गनुयऩछय ।  

    (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन 
देहाम फभोजजभको उजयुीभा अलधकायऺेत्र ग्रहण गने सम्फजन्धत 
अदारत िा लनकामभा उजयुी गनय जान ुबलन सनुाइय ऩठाइयददनऩुछय्- 

(क) स्थानीम ऐनको दपा ४७ को उऩदपा 
(२) फभोजजभको यििादभा; तथा 

(ख) कुनै अदारत िा लनकामफाट भेरलभराऩको 
रालग प्रयेषत बएको यििादभा । 

  (३) उऩदपा (२) को देहाम (ख) फभोजजभको यििादभा 
सम्फजन्धत अदारत िा लनकामभा ऩठाउॉदा हाजजय हनु जाने तायेख 
तोकी ऩठाउने तथा लभलसर सभेत नक्कर खडा गयी अलबरेख याजख 
सक्कर लभलसर सम्फजन्धत अदारत िा लनकामभा ऩठाउनऩुनेछ । 
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तमाय गयी यििादका सफै कागजात सयहत सलभलतभा यपताय 
ऩठाउनऩुनेछ । 

    (२) उऩदपा (१) फभोजजभ गदाय भेरलभराऩकतायरे 
ऩऺहरुराइय सलभलत सभऺ हाजीय हनु जाने फयढभा सात ददनको म्माद 
तोयक ऩठाउन ुऩनेछ । 

५१. भभेेररललभभररााऩऩ  ननबबएएककोो  उउजजुयुयीीभभाा  ललननणणययमम  गगननुुययऩऩननेे््  (१) स्थानीम ऐनको दपा 
४७ (१) को यिफादभा सलभलतरे भेरलभराऩको रालग ऩठाएको 
उजयुीभा ऩऺहरुफीच भेरलभराऩ हनु नसयक भेरलभराऩकतायको 
प्रलतिेदन सयहत प्राप्त हनु आएभा कानून फभोजजभ कायिाही गयी 
लनणयम गनुयऩछय ।  

    (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन 
देहाम फभोजजभको उजयुीभा अलधकायऺेत्र ग्रहण गने सम्फजन्धत 
अदारत िा लनकामभा उजयुी गनय जान ुबलन सनुाइय ऩठाइयददनऩुछय्- 

(क) स्थानीम ऐनको दपा ४७ को उऩदपा 
(२) फभोजजभको यििादभा; तथा 

(ख) कुनै अदारत िा लनकामफाट भेरलभराऩको 
रालग प्रयेषत बएको यििादभा । 

  (३) उऩदपा (२) को देहाम (ख) फभोजजभको यििादभा 
सम्फजन्धत अदारत िा लनकामभा ऩठाउॉदा हाजजय हनु जाने तायेख 
तोकी ऩठाउने तथा लभलसर सभेत नक्कर खडा गयी अलबरेख याजख 
सक्कर लभलसर सम्फजन्धत अदारत िा लनकामभा ऩठाउनऩुनेछ । 

५५२२. भभेेररललभभररााऩऩ  ददस्स्ततुयुय्् भेरलभराऩभा जाने यििादको हकभा 
भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरुफाट कुनै प्रकायको दस्तयु लरन ऩाउने छैन ।  

५५३३. ससभभुदुदाामम  स्स्ततययभभाा  हहुनुने े ससााभभुदुदााययममकक  भभेेररललभभररााऩऩ  प्रप्रििधधययनन  गगननयय  ककभभययचचााययीी  ततोोक्क्नन  
ससक्क्ननेे््  ((११))सलभलतरे स्थानीम स्तयभा भेरलभराऩ प्रिध्दयन गनयको रालग 
कामयऩालरकाभा अनयुोध गयेभा कभयचायी खटाइय सभदुाम स्तयभा 
भेरलभराऩको प्रिध्दयनात्भक कामयक्रभ गनय सयकनेछ । 

(२) सभदुाम स्तयभा हनुे साभदुायमक भेरलभराऩको हकभा 
दपा ५९ (१) अनसुायको मोग्मता तथा अनबुि नबएका 
भेरलभराऩकतायिाट भेरलभराऩ गयाउन िाधा ऩने छैन । 

(३) सलभलतरे सभदुामस्तयभा हनुे साभदुायमक भेरलभराऩको 
कामययिलध तोके िभोजजभ हनुेछ । 

ऩऩररययच्च्छछेेदद-९९ 

ललननणणययमम  ककााममााययन्न्ििममनन  ससम्म्फफन्न्धधीी  व्व्ममििस्स्थथाा   

५४. ससजजचचििााररममककोो  जजजजम्म्भभेेििााययीी्् कामयऩालरकाको प्रत्मऺ लनमन्त्रण य 
लनदेशनभा ययह सलभलतको लनणयम कामायन्िमन गने गयाउने सम्फन्धी 
सम्ऩूणय कामयको येखदेख गने जजम्भेिायी िहन गनुयऩनेछ । 

५५. ससहहममोोगग  गगननुुययऩऩननेे्् (१)गाउॉऩालरका कामायरम तथा सो अन्तगयतका सफै 
िडा कामायरम तथा अन्म कामायरमरे मस ऐन तथा प्रचलरत कानून 
फभोजजभ सलभलतरे गयेको लनणयम फभोजजभ व्मजि िा सॊस्था िा अन्म 
कसैसॉग असरु गनुयऩने जयीिाना िा अन्म यकभ असरुउऩय गनय 
सहमोग गनुयऩनेछ ।  

    (२)  मस ऐन तथा प्रचलरत कानून फभोजजभ सलभलतरे असूर 
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गनयऩने जयीिाना, लफगो िा अन्म कुनै प्रकायको यकभ असरुउऩय नबइय 
उऩदपा (१) भा उलरेख बए फभोजजभका कामायरमहरुरे कुनै 
लसपारयश िा कुनै कामय गरयददनेछैनन । 

५६. अअससुरुर  उउऩऩयय  गगननेे्् (१) अलबरेख प्रशासकरे सलभलतको लनणयम फभोजजभ 
कुनै ऩऺसॉग जयीिाना िा लफगो िा अन्म कुनै प्रकायको असरु उऩय 
गनुयऩने बएभा सो ऩऺरे जयीिाना लतनय फझुाउन लमाएभा फजुझ 
सदयस्माहा गयी जयीिानाको रगत किा गनुयऩनेछ । 

    (२) उऩदपा (१) फभोजजभ असरुउऩय नबएभा रगत याखी 
सम्फजन्धत ऩऺको नाभ नाभेसी तथा जयीिाना यकभ सभेतको यिियण 
गाउॉऩालरका/नगयऩालरकाको कामायरमका साथै सफै िडा कामायरमभा 
सभेत अलबरेखको रालग ऩठाउनऩुनेछ । 

  (३) सम्फजन्धत कामायरमहरुरे उऩदपा (२) फभोजजभ रेजख 
आएभा त्मस्तो ऩऺसॉग जयीिाना यकभ असरु उऩय गयी अलबरेख 
शाखाभा सदयस्माहा गनय ऩठाउनऩुनेछ । 

५७. बबययीीबबययााउउ  गगननेे््  (१) सलभलतरे मस ऐन फभोजजभ गयेको कुनै लनणयम 
फभोजजभ कुनै ऩऺरे याखेको दस्तयु, िा अन्म कुनै प्रकायको यकभ 
कुनै ऩऺफाट बयाइय ऩाउने बएभा बयाइय ऩाउने ऩऺरे बयी ददनऩुने 
ऩऺको त्मस्तो यकभ बयाइय ददनऩुने स्रोत खरुाइय अअननुसुसूूचचीी-११२२ 
फभोजजभको ढाॉचाभा लनिेदन ददनऩुनेछ । 

    (२) उऩदपा (१) फभोजजभ लनिेदन ददॉदा मथासम्बि नगद 
यहेको फैँक खाता िा कुनै सहकायी िा फचत सॊस्थाभा यहेको यकभ य 
सो नबएभा लरराभ लफक्री गयी असरु उऩय गनुयऩने अिस्था बएभा 
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गनयऩने जयीिाना, लफगो िा अन्म कुनै प्रकायको यकभ असरुउऩय नबइय 
उऩदपा (१) भा उलरेख बए फभोजजभका कामायरमहरुरे कुनै 
लसपारयश िा कुनै कामय गरयददनेछैनन । 

५६. अअससुरुर  उउऩऩयय  गगननेे्् (१) अलबरेख प्रशासकरे सलभलतको लनणयम फभोजजभ 
कुनै ऩऺसॉग जयीिाना िा लफगो िा अन्म कुनै प्रकायको असरु उऩय 
गनुयऩने बएभा सो ऩऺरे जयीिाना लतनय फझुाउन लमाएभा फजुझ 
सदयस्माहा गयी जयीिानाको रगत किा गनुयऩनेछ । 

    (२) उऩदपा (१) फभोजजभ असरुउऩय नबएभा रगत याखी 
सम्फजन्धत ऩऺको नाभ नाभेसी तथा जयीिाना यकभ सभेतको यिियण 
गाउॉऩालरका/नगयऩालरकाको कामायरमका साथै सफै िडा कामायरमभा 
सभेत अलबरेखको रालग ऩठाउनऩुनेछ । 

  (३) सम्फजन्धत कामायरमहरुरे उऩदपा (२) फभोजजभ रेजख 
आएभा त्मस्तो ऩऺसॉग जयीिाना यकभ असरु उऩय गयी अलबरेख 
शाखाभा सदयस्माहा गनय ऩठाउनऩुनेछ । 

५७. बबययीीबबययााउउ  गगननेे््  (१) सलभलतरे मस ऐन फभोजजभ गयेको कुनै लनणयम 
फभोजजभ कुनै ऩऺरे याखेको दस्तयु, िा अन्म कुनै प्रकायको यकभ 
कुनै ऩऺफाट बयाइय ऩाउने बएभा बयाइय ऩाउने ऩऺरे बयी ददनऩुने 
ऩऺको त्मस्तो यकभ बयाइय ददनऩुने स्रोत खरुाइय अअननुसुसूूचचीी-११२२ 
फभोजजभको ढाॉचाभा लनिेदन ददनऩुनेछ । 

    (२) उऩदपा (१) फभोजजभ लनिेदन ददॉदा मथासम्बि नगद 
यहेको फैँक खाता िा कुनै सहकायी िा फचत सॊस्थाभा यहेको यकभ य 
सो नबएभा लरराभ लफक्री गयी असरु उऩय गनुयऩने अिस्था बएभा 

कुनै अचर सम्ऩजिको व्महोया खरुाइय लनिेदन ददनऩुनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोजजभको लनिेदनभा दपा ७८ 
फभोजजभको यिियण खरुाइय लनिेदन ददनऩुनेछ  

५८. चचररनन  चचररााइइययददददननेे््  (१) सलभलतरे मस ऐन फभोजजभ गयेको कुनै लनणयम 
फभोजजभ कुनै सम्ऩजि िा अलधकाय िा कुनै यिषमिस्त ुिा सेिा िा 
अन्म कुनै यिषमको चरन ऩाउने ठहयेको ऩऺरे त्मस्तो चरन ऩाउन े
यिषमको यिियण खरुाइय अलबरेख प्रशासक सभऺ अअननुसुसूूचचीी-११३३ को 
ढाॉचाभा लनिेदन ददनऩुनेछ । 

    (२) उऩदपा (१) फभोजजभ लनिेदन ऩयेभा अलबरेख 
प्रशासकरे लनणयम फभोजजभको यिषमको चरन चराइयददनऩुनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) फभोजजभको लनिेदन ददॉदा चरन चराउन ु
ऩने सम्ऩजिको दपा ७८ फभोजजभको यिियण खरुाउनऩुनेछ । 

५९. ससम्म्ऩऩजजििककोो  ययििििययणण  खखुरुरााउउननुऩुऩननेे्् बरयबयाउ गनय िा चरन चराइ 
ऩाउनको रालग लनिेदन ददन े यििादको ऩऺरे लनिेदनभा सम्ऩजिको 
यिियण उलरेख गदाय देहाम फभोजजभको यिियण खरुाउन ुऩनेछ्- 

    (क) अचर सम्ऩजिको यिियण 

(१) घयजग्गा बए यहेको स्थानको ठेगाना तथा 
चाय यकलरा; 

(२) घय जग्गाको यकिा नम्फय तथा ऺेत्रपर; 

(३) घय यहेको बए घयको तरा तथा किर य 
सम्बि बएसम्भ िगय{यपट; 
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(४) घय जग्गाको अिजस्थती आिास 
िा  औद्भोलगक िा व्माऩारयक ऺेत्रभा यहेको 
व्महोया; 

(५) कच्ची िा ऩदक्क सडकसॉग जोलडएको 
व्महोया; 

(६) घयजग्गाको स्िालभत्ि यहेको व्मजिको 
नाभ थय साथै स्िालभत्ि बन्दा पयक 
व्मजिको बोगचरन यहेको बए बोगचरन 
गनेको नाभ थयका साथै अन्म यिियण; 
तथा 

(७) घयभा बएको रगाऩात तथा खरयदलफयक्र 
हनु सक्ने न्मूनतभ भूलम । 

  (ख) चर सम्ऩजिको यिियण् 

(१) चर सम्ऩजि यहेको ठाउॉ तथा बोग िा 
लनमन्त्रण याख्नकेो नाभ थय; 

(२) फैँक खाताभा यहेको नगद बए 
खातािारको साथै फैँक तथा शाखाको 
नाभ; 

(३) चर सम्ऩजिको प्रकाय तथा नगद 
फाहेकको बए सम्बायित लफयक्र भूलम; तथा 

(४) नगद फाहेकको चर सम्ऩजि बए अिस्था, 
प्रकृलत तथा फनोटका साथै प्रत्मेकको 
साइज य सॉख्मा । 
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(४) घय जग्गाको अिजस्थती आिास 
िा  औद्भोलगक िा व्माऩारयक ऺेत्रभा यहेको 
व्महोया; 

(५) कच्ची िा ऩदक्क सडकसॉग जोलडएको 
व्महोया; 

(६) घयजग्गाको स्िालभत्ि यहेको व्मजिको 
नाभ थय साथै स्िालभत्ि बन्दा पयक 
व्मजिको बोगचरन यहेको बए बोगचरन 
गनेको नाभ थयका साथै अन्म यिियण; 
तथा 

(७) घयभा बएको रगाऩात तथा खरयदलफयक्र 
हनु सक्ने न्मूनतभ भूलम । 

  (ख) चर सम्ऩजिको यिियण् 

(१) चर सम्ऩजि यहेको ठाउॉ तथा बोग िा 
लनमन्त्रण याख्नकेो नाभ थय; 

(२) फैँक खाताभा यहेको नगद बए 
खातािारको साथै फैँक तथा शाखाको 
नाभ; 

(३) चर सम्ऩजिको प्रकाय तथा नगद 
फाहेकको बए सम्बायित लफयक्र भूलम; तथा 

(४) नगद फाहेकको चर सम्ऩजि बए अिस्था, 
प्रकृलत तथा फनोटका साथै प्रत्मेकको 
साइज य सॉख्मा । 

६०. ससम्म्ऩऩजजिि  ययोोक्कक्काा  ययााख्नख्नेे््  (१) अलबरेख प्रशासकरे दपा ७५ िा ७६ 
फभोजजभ लनणयम कामायन्िमनको रालग लनिेदन ऩयेऩलछ देखाइएको 
सम्ऩजिको हकभा आिश्मक ऩने जलत जेथा योक्का याख्न े सम्फन्धभा 
लनणयमको रालग कामायऩालरका सभऺ ऩेश गने य कामयऩालरकाफाट योक्का 
याख्न े लनणयम गयेऩछी लनणयम फभोजजभ जेथा योक्का याख्नको रालग सो 
जेथा दताय यहेको कामायरम िा यजजषे्टशन गने कामायरमभा रेजख 
ऩठाउनऩुनेछ । 

    (२) फारी, ब्माज, फहार रगामतको सम्ऩजिको हकभा 
लनिेदन ऩयेको फयढभा दइुय ददन लबत्र सम्ऩजि तामदात गनय रगाइय 
तामदात गदायको सभमभा नै आिश्मक ऩने जलत सम्ऩजि िा सोफाट 
प्राप्त हनुे फारी, फहार, ब्माज, भनुापा आदद आम लनमन्त्रण गनुय िा 
योक्का याख्नऩुछय य त्मसको बऩायइय सम्फजन्धत ऩऺराइय ददनऩुछय । 

  (३) दपा ७८ को देहाम (ख) फभोजजभको सम्ऩजिको हकभा 
बरयबयाउको रालग आिश्मक ऩने जलत सम्ऩजि योक्का याखी योक्काको 
सूचना आिश्मकताअनसुाय रेखा शाखा िा सम्फजन्धत फैँक िा 
सम्फजन्धत लनकामभा तरुुन्त रेजख ऩठाउनऩुनेछ । 

  (४) सम्ऩलत योक्का सम्िजन्ध  आदेश अअननुसुसूूचचीी  ११४४ फभोजजभ 
हनुेछ । 

६१. ससम्म्ऩऩजजिि  ललररररााभभ  गगददाायय  अअऩऩननााउउननुऩुऩननेे  ककााममययययििललधध्् (१) कामयऩालरकारे मस 
ऐन फभोजजभ बयीबयाउ गनुयऩने लफगो िा कोटय पी िा त्मस्तै कुनै 
यकभ असरुउऩय गनय दपा ७८ को देहाम (क) फभोजजभ सम्ऩजिको 
यिियण खरुाइय दखायस्त ऩयेभा त्मस्तो यकभ बयी ददनऩुने व्मजिराइय 
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फझुाउनऩुने यकभ फझुाउन सात ददनको म्माद ददइय सूचना जायी 
गनुयऩछय । 

    (२) उऩदपा (२) फभोजजभको म्मादभा यकभ फझुाउन 
नलमाएभा त्मस्तो बयीददनऩुने व्मजिको बयीऩाउने व्मजिरे देखाएको 
दपा ७८ को देहाम (क) फभोजजभको सम्ऩजि तामदात गयीलमाउनऩुछय ।   

  (३) दण्ड, जयीिाना, सयकायी लफगो िा कुनै अदारत िा 
लनकाम िा गाउॉऩालरका िा सलभलतको लनणयमरे असरु उऩय गनुयऩने 
कुनै यकभको हकभा त्मस्तो असरुउऩय हनुऩुने व्मजिरे फझुाउन 
नलमाएभा लनजको जनुसकैु अचर सम्ऩजि पेरा ऩयेभा तामदात गयी 
योक्का याख्नऩुछय । 

  (४) उऩदपा (३) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन 
जेथा जभानत िा कुनै प्रकायको नगद धयौट दाजखर गयेको हकभा सो 
सम्ऩजिफाट खाम्ने जलत यकभको रालग उऩदपा (३) फभोजजभ 
गरययहनऩुदैन ।   

  (५) उऩदपा (४) फभोजजभ भोर कामभ बएऩलछ उि अचर 
सम्ऩजिको लरराभको सूचना सम्फजन्धत ऩऺराइय ददइय सियसाधायणको 
जानकायीको रालग लरराभ हनुे लभलत य सम्ऩजिको यिियण सयहतको 
साियजलनक सूचना गाउॉऩालरका, जजलरा प्रशासन कामायरम, जजलरा 
अदारत, जजलरा सभन्िम सलभलतको कामायरम तथा कोष तथा रेखा 
लनमन्त्रकको कामायरमभा टाॉस्न रगाउनऩुनेछ । 

  (६) उऩदपा (५) फभोजजभको सूचनाभा तोयकएको ददनभा 
उि सूचनाभा तोयकएको सम्ऩजि ऩञ्चयकते भोरफाट भालथ फढाफढ 
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फझुाउनऩुने यकभ फझुाउन सात ददनको म्माद ददइय सूचना जायी 
गनुयऩछय । 

    (२) उऩदपा (२) फभोजजभको म्मादभा यकभ फझुाउन 
नलमाएभा त्मस्तो बयीददनऩुने व्मजिको बयीऩाउने व्मजिरे देखाएको 
दपा ७८ को देहाम (क) फभोजजभको सम्ऩजि तामदात गयीलमाउनऩुछय ।   

  (३) दण्ड, जयीिाना, सयकायी लफगो िा कुनै अदारत िा 
लनकाम िा गाउॉऩालरका िा सलभलतको लनणयमरे असरु उऩय गनुयऩने 
कुनै यकभको हकभा त्मस्तो असरुउऩय हनुऩुने व्मजिरे फझुाउन 
नलमाएभा लनजको जनुसकैु अचर सम्ऩजि पेरा ऩयेभा तामदात गयी 
योक्का याख्नऩुछय । 

  (४) उऩदपा (३) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन 
जेथा जभानत िा कुनै प्रकायको नगद धयौट दाजखर गयेको हकभा सो 
सम्ऩजिफाट खाम्ने जलत यकभको रालग उऩदपा (३) फभोजजभ 
गरययहनऩुदैन ।   

  (५) उऩदपा (४) फभोजजभ भोर कामभ बएऩलछ उि अचर 
सम्ऩजिको लरराभको सूचना सम्फजन्धत ऩऺराइय ददइय सियसाधायणको 
जानकायीको रालग लरराभ हनुे लभलत य सम्ऩजिको यिियण सयहतको 
साियजलनक सूचना गाउॉऩालरका, जजलरा प्रशासन कामायरम, जजलरा 
अदारत, जजलरा सभन्िम सलभलतको कामायरम तथा कोष तथा रेखा 
लनमन्त्रकको कामायरमभा टाॉस्न रगाउनऩुनेछ । 

  (६) उऩदपा (५) फभोजजभको सूचनाभा तोयकएको ददनभा 
उि सूचनाभा तोयकएको सम्ऩजि ऩञ्चयकते भोरफाट भालथ फढाफढ 

प्रयक्रमा फभोजजभ लरराभ गनुयऩनेछ । 

  (७) लरराभ प्रयक्रमाभा सम्बि बएसम्भ जजलरा अदारत, 
जजलरा प्रशासन कामायरम िा स्थानीम प्रशासन कामायरम, स्थानीम 
प्रहयी कामायरम तथा गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र यहेका अन्म सयकायी 
कामायरमका प्रलतलनलधराइय योहियभा याख्नऩुनेछ ।   

  (८) उऩदपा (६) फभोजजभ गदाय उि सम्ऩजि कसैरे ऩलन 
लरराभ सकाय नगयेभा सोयह प्रयक्रमाफाट ऩनु् दोस्रोऩटक लरराभ 
गनुयऩनेछ तथा दोस्रोऩटक गदाय ऩलन कसैरे लरराभ सकाय नगयेभा 
बयाइयऩाउने ऩऺ लनिेदकराइय नै उि सम्ऩजि ऩञ्चयकते भोरभा सकाय 
गनय रगाउनऩुनेछ । 

  (९) उऩदपा (८) फभोजजभ गदाय लनिेदकरे सम्ऩजि सकाय 
गनय नचाहेभा ऩलछ अको जेथा खलुन आएका फखत कानून फभोजजभ 
गनेगयी लनजको लनिेदन ताभेरीभा याखी लरराभभा चढाइयएको सम्ऩजि 
पुकुिा गयीददनऩुछय ।      

  (१०) मस दपाभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेजखएको बए 
ताऩलन गाउॉऩालरकाको कुनै यकभ असरु उऩय गने क्रभभा लरराभ 
गदाय कसैरे सकाय नगयेभा जलतभा सकाय हनु्छ त्मलतभा नै सो 
सम्ऩजि लरराभ गयी प्राप्त यकभ सदयस्माहा गयी नऩगु यकभको 
हकभा कानून फभोजजभ अन्म सम्ऩजि िा प्रयक्रमाफाट असरुउऩय 
गनुयऩनेछ ।  

६२. ततााममददाातत  गगननेे  प्रप्रययक्रक्रममाा्् (१) अलबरेख प्रशासकरे दपा ७९ फभोजजभ 
सम्ऩजि तामदात गनुयऩदाय कजम्तभा िडा सजचि स्तयको कभयचायी खटाइय 
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त्मस्तो अचर सम्ऩजिको चरनचलतीको भूलम स्ऩ� खलुने गयी 
तामदात गनय रगाउनऩुनेछ ।   

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ तामदात गने कभयचायीरे तामदात 
गनुयऩने सम्ऩजिको चरनचलतीको भूलम कामभ गने प्रमोजनरे ऩञ्चयकते 
भोर कामभ गयी भचुलुका खडा गयी अलबरेख प्रशासक सभऺ 
प्रलतिेदन सयहत ऩेश गनुयऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩञ्चयकते भोर कामभ गदाय देहाम 
फभोजजभक कुयाराइय आधाय लरइय कामभ गनुयऩनेछ् 

(क)  लनिेदकरे लनिेदनभा खरुाएको भूलम; 

(ख) लनणयमभा उलरेख बएको बए सो भूलम;    

(ग) ऩऺरे जभानत िा कुनै अन्म प्रमोजनको 
रालग कामयऩालरका सभऺ लनिेदन ददॉदा 
खरुाएको भूलम; 

(घ) तामदात गदाय बै आएको स्थानीम 
भूलमाॉकन अनसुायको भूलम; 

(ङ) भारऩोत कामायरमरे कामभ गयेको 
न्मूनतभ भूलम; 

(च)  अन्म कुनै प्रमोजनरे कुनै सयकायी 
लनकामरे कुनै भूलम कामभ गयेको बए सो 
भूलम; 

(छ) ऩञ्चयकते भोर कामभ गनुयबन्दा तत्कार 



          

-57_

v08 @_ efuM ! ;':tf, a}zfv dlxgf #) ut], @)&^ ;fn  -;+VofM @    

त्मस्तो अचर सम्ऩजिको चरनचलतीको भूलम स्ऩ� खलुने गयी 
तामदात गनय रगाउनऩुनेछ ।   

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ तामदात गने कभयचायीरे तामदात 
गनुयऩने सम्ऩजिको चरनचलतीको भूलम कामभ गने प्रमोजनरे ऩञ्चयकते 
भोर कामभ गयी भचुलुका खडा गयी अलबरेख प्रशासक सभऺ 
प्रलतिेदन सयहत ऩेश गनुयऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩञ्चयकते भोर कामभ गदाय देहाम 
फभोजजभक कुयाराइय आधाय लरइय कामभ गनुयऩनेछ् 

(क)  लनिेदकरे लनिेदनभा खरुाएको भूलम; 

(ख) लनणयमभा उलरेख बएको बए सो भूलम;    

(ग) ऩऺरे जभानत िा कुनै अन्म प्रमोजनको 
रालग कामयऩालरका सभऺ लनिेदन ददॉदा 
खरुाएको भूलम; 

(घ) तामदात गदाय बै आएको स्थानीम 
भूलमाॉकन अनसुायको भूलम; 

(ङ) भारऩोत कामायरमरे कामभ गयेको 
न्मूनतभ भूलम; 

(च)  अन्म कुनै प्रमोजनरे कुनै सयकायी 
लनकामरे कुनै भूलम कामभ गयेको बए सो 
भूलम; 

(छ) ऩञ्चयकते भोर कामभ गनुयबन्दा तत्कार 

अगािै कुनै खरयदलफयक्र बएको बए सो 
भूलम । 

स्स्ऩऩयय��ककययययणण “ऩञ्चयकते भोर” बन्नारे अचर 
सम्ऩजि लफयक्र गनुयऩदाय लफयक्रहनुे 
न्मनुतभ भूलमराइय सम्झनऩुछय । 

  (४) उऩदपा (३) फभोजजभ गदाय देहाम फभोजजभको कुयाराइय 
सभेत ध्मानभा याख्नऩुनेछण 

(क)  औद्भोलगक िा व्माऩारयक िा आिास ऺेत्र 
रगामत सडक सञ्जारसॉग  जोलडएको छ 
िा छैन; तथा 

(ख) नगयऺेत्रलबत्र ऩने घयको हकभा घयको 
ितयभान अिस्था सम्फन्धभा प्रायिलधक 
भलुमाॉकन प्रलतिेदन । 

६३. खखााम्म्ननेजेजललतत  भभाात्रत्र  ललररररााभभ  गगननुुययऩऩननेेणण (१) कामयऩालरकारे दपा ८० 
फभोजजभ लरराभ गदाय असरुगनुयऩने फाॉयक खाम्ने जलत सम्ऩजिभात्र 
लरराभ गनुयऩनेछ ।       

  (२) सम्ऩजि लरराभ गदाय सकाय बएको यकभ असरुउऩय 
गनुयऩने बन्दा फयढ बएभा सो फयढ बएको जलत यकभ सम्ऩजििार 
ऩऺराइय यपताय गयीददनऩुछय । 

  (३) उऩदपा (२) फभोजजभ यकभ यपताय ऩाउने ऩऺ लरराभ 
गदायको फखत उऩजस्थत नबएको बए यकभ यपताय लरन आउनबुनी 
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लनजको नाभभा सात ददनको सूचना जायी गयीजझकाइय यकभ यपताय 
गनुयऩछय । 

  (४) उऩदपा (३) फभोजजभ गदाय सम्फजन्धत ऩऺ यकभ 
यपतायलरन नआएभा उि यकभ सजञ्चतकोषभा दाजखर गयी 
आम्दानीफाॉलध सदयस्माहा गनुयऩछय । 

  (५) अलबरेख प्रशासकरे दपा ८० फभोजजभ लरराभ गयेको 
सम्ऩजि सकाय गने ऩऺको नाभभा सम्ऩजि दताय नाभसायीको रालग 
सम्फजन्धत कामायरम िा लनकामभा ऩत्राचाय गयी लनजराइय सम्ऩजिको 
चरनऩूजॉ उऩरब्ध गयाइय आिश्मक ऩये सो सम्ऩजिको चरन 
चराइयददनऩुछय ।  

  (६) मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन 
दपा ८० फभोजजभको लरराभ प्रयक्रमा अगाडी फयढसकेऩलछ बयाउनऩुने 
यकभ फझुाउन लमाए ऩलन सो यकभ नफजुझ सम्ऩजि लरराभ गनुयऩनेछ । 

६४. ललररररााभभ  उउऩऩययककोो  उउजजुयुयीी्् मस ऐन फभोजजभ बएको लरराभको प्रयक्रमाभा 
जचि नफझु्ने ऩऺरे जनु प्रयक्रमा उऩय जचि नफझेुको हो सो बएको 
ऩन्र ददन लबत्र सलभलत सभऺ उजयुी ऩेश गयी बएको आदेश फभोजजभ 
गनुयऩनेछ । 

६५. ललफफगगोो  बबययााउउॉॉददाा  ििाा  चचररननचचररााउउॉॉददाा  रराागगेकेकोो  खखचचयय््  मस ऐन फभोजजभ लफगो 
बयाउॉदा िा चरनचराउॉदा रागेको खचय लफगो बयीददनऩुने िा 
चरनददनऩुने सम्फजन्धत ऩऺरे व्महोनुयऩनेछ ।    

६६. ममथथााजजस्स्थथललततभभाा  ययााख्नख्नेे््  कामयऩालरकारे मस ऐन फभोजजभ चरनचराइय भाग्न 
िा लफगो बयाइयऩाउन कुनै सम्ऩजि देखाइय लनिेदन ऩयेऩलछ लफगो 
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लनजको नाभभा सात ददनको सूचना जायी गयीजझकाइय यकभ यपताय 
गनुयऩछय । 

  (४) उऩदपा (३) फभोजजभ गदाय सम्फजन्धत ऩऺ यकभ 
यपतायलरन नआएभा उि यकभ सजञ्चतकोषभा दाजखर गयी 
आम्दानीफाॉलध सदयस्माहा गनुयऩछय । 

  (५) अलबरेख प्रशासकरे दपा ८० फभोजजभ लरराभ गयेको 
सम्ऩजि सकाय गने ऩऺको नाभभा सम्ऩजि दताय नाभसायीको रालग 
सम्फजन्धत कामायरम िा लनकामभा ऩत्राचाय गयी लनजराइय सम्ऩजिको 
चरनऩूजॉ उऩरब्ध गयाइय आिश्मक ऩये सो सम्ऩजिको चरन 
चराइयददनऩुछय ।  

  (६) मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन 
दपा ८० फभोजजभको लरराभ प्रयक्रमा अगाडी फयढसकेऩलछ बयाउनऩुने 
यकभ फझुाउन लमाए ऩलन सो यकभ नफजुझ सम्ऩजि लरराभ गनुयऩनेछ । 

६४. ललररररााभभ  उउऩऩययककोो  उउजजुयुयीी्् मस ऐन फभोजजभ बएको लरराभको प्रयक्रमाभा 
जचि नफझु्ने ऩऺरे जनु प्रयक्रमा उऩय जचि नफझेुको हो सो बएको 
ऩन्र ददन लबत्र सलभलत सभऺ उजयुी ऩेश गयी बएको आदेश फभोजजभ 
गनुयऩनेछ । 

६५. ललफफगगोो  बबययााउउॉॉददाा  ििाा  चचररननचचररााउउॉॉददाा  रराागगेकेकोो  खखचचयय््  मस ऐन फभोजजभ लफगो 
बयाउॉदा िा चरनचराउॉदा रागेको खचय लफगो बयीददनऩुने िा 
चरनददनऩुने सम्फजन्धत ऩऺरे व्महोनुयऩनेछ ।    

६६. ममथथााजजस्स्थथललततभभाा  ययााख्नख्नेे््  कामयऩालरकारे मस ऐन फभोजजभ चरनचराइय भाग्न 
िा लफगो बयाइयऩाउन कुनै सम्ऩजि देखाइय लनिेदन ऩयेऩलछ लफगो 

बयाउने िा चरनचराउने कामय सम्ऩन्न नबएसम्भको रालग उि 
सम्ऩजि हकहस्तान्तयण गनय, बत्काउन, लफगानय तथा कुनै प्रकायको 
लनभायण कामय गयी उि सम्ऩजिको स्िरुऩ ऩरयितयन गनय नऩाउने गयी 
योक्का याख्न सम्फजन्धत ऩऺको नाभभा आदेश जायी गयी उि सम्ऩजि 
मथाजस्थलतभा याख्नऩुनेछ ।     

६७. ललननििेेददननफफााटट  ककााययििााहहीी  गगननेे््  (१) अलबरेख प्रशासकरे कुनै ऩऺरे दपा 
८५ फभोजजभ बएको आदेश यिऩरयत कुनै सम्ऩजिको हक हस्तान्तयण 
िा स्िरुऩ ऩरयितयन आदद गयेको लनिेदन ऩयेभा उि लनिेदन दताय गयी 
त्मस्तो गने ऩऺको नाभभा लतन ददनको म्माद  जायी गयी लनजराइय 
हाजजय गयाइय सो लनिेदन सलभलत सभऺ ऩेश गनुयऩनेछ ।     

    (२) सलभलतरे उऩदपा (१) फभोजजभको लनिेदन ऩेश हनु 
आएभा ऩऺराइय नमाॉ उजयुी दताय गनय नरगाइय उि लनिेदनफाट नै 
आिश्मक कायिाही गयी लनणयम गनुयऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन 
उऩदपा (१) फभोजजभको लनिेदनको व्महोयाफाट लनिेदन सलभलतको 
ऺेत्रालधकाय लबत्र नऩने यिषमभा ऩयेको देजखएभा सलभलतरे उि 
यिषमभा ऺेत्रालधकाय ग्रहण गने अदारत िा लनकाम सभऺ जान सनुाइय 
ददनऩुनेछ । 

६८. चचररनन  चचररााउउनने े ससूूचचननाा्् (१) अलबरेख प्रशासकरे सलभलतको लनणयम 
फभोजजभ चरन चराइय ऩाउन लनिेदन ऩयेभा चरन चराउने लभलत 
खरुाइय परानो लभलतभा परानो घय जग्गाको चरन चराउन कभयचायी 
खयटइय आउने हुॉदा सो लभलत अगािै घय जग्गा खालर गयीददन ुबलन 
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चरन ददनऩुने ऩऺको नाभभा सूचना जायी गनुयऩनेछ ।    

    (२) चरनददनऩुने सम्ऩजि उजयुीको ऩऺफाहेक अन्म कसैको 
बोगचरनभा यहेको बएभा अलबरेख प्रशासकरे सोयह ऩऺको नाभभा 
उऩदपा (१) फभोजजभको सूचना जायीगनुयऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) फभोजजभ तोयकएको लभलतभा खयटइयजाॉदा 
घयजग्गा खारी गयेको बए सम्फजन्धत कभयचायीरे चरन चराइय ददएको 
भचुलुका खडागयी तथा घयजग्गा खारी नगयेको बए खारी गयाइय 
चरन चराइय चरन चराएको भचुलुका खडा गयी प्रलतिेदन साथ 
अलबरेख शाखाभा ऩेश गनुयऩनेछ ।       

ऩऩररययच्च्छछेेदद-११००  

ययििययििधध  

६९. ननक्कक्करर  ललननििेेददनन्् (१) सलभलत सभऺ दताय यहेको उजयुीको कुनै 
सयोकायिारा ऩऺरे यििादको लभलसरभा यहेको कुनै कागजऩत्रको 
नक्कर लरनको रालग लनिेदन ददएभा सलभलतरे उि ऩऺराइय सो 
कागजको नक्कर उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 

    (२) उऩदपा (१) फभोजजभको लनिेदन ददॉदा सम्फजन्धत ऩऺरे 
उजयुी शाखाभा यहेको लभलसरको नक्कर लरनऩुदाय उजयुी प्रशासक तथा 
अलबरेख शाखाभा यहेको लभलसरको नक्कर लरनऩुने बएभा अलबरेख 
प्रशासक सभऺ लनिेदन ऩेश गनुयऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) फभोजजभको लनिेदन ददनको एघाय फजे 
अगािै ऩेश बएभा सम्फजन्धत कभयचायीरे सोयह ददन य सो बन्दा ऩछी 

ऩेश बएभा सम्बि बएसम्भ सोयह ददन नबए सोको बोलरऩलट नक्कर 
उऩरब्ध गयाउनेछ । 

  (४) उऩदपा (१) फभोजजभ लनिेदन ददॉदा पयक पयक 
उजयुीको रालग पयक पयक लनिेदन ददनऩुनेछ । 

  (५) यििादको कुनै ऩऺरे उऩदपा (१) फभोजजभको लनिेदन 
ददॉदा नक्करको सिाभा कागजऩत्रको पोटो जखच्ने अनभुलत भागेभा सो 
ददनऩुनेछ । 

  (६) नक्कर लनिेदन ददॉदा अअननुसुसूूचचीी-११५५ फभोजजभको ढाॉचाभा 
ददनऩुनेछ । 

७०. ननक्कक्करर  ददस्स्ततुयुय््  (१) सम्फजन्धत प्रशासकरे दपा ८८ फभोजजभ नक्कर िा 
पोटो जखच्नको रालग लनिेदन ददनेऩऺसॉग देहाम फभोजजभको दस्तयु 
लरइय नक्कर उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ् 

(क) नक्करको हकभा सक्कर ऩानाको प्रलत ऩ�ृको रू 
५।– रुऩैमाॉको दयरे; 

(ख) सलभलतको लनणयम कागजको हकभा प्रलत सक्कर 
ऩानाको प्रलत ऩ�ृको रू ५।– रुऩैमाॉको दयरे; तथा 

(ग) लरखत कागजऩत्रको नक्कर नलरइय पोटो जखच्न 
चाहेभा प्रलत ऩानाको रू ५।– रुऩैमाॉको दयरे । 

  (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन 
प्रचलरत कानून फभोजजभ नक्कर दस्तयु नराग्ने ऩऺराइय मस दपा 
फभोजजभको दस्तयु राग्नेछैन । 
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चरन ददनऩुने ऩऺको नाभभा सूचना जायी गनुयऩनेछ ।    

    (२) चरनददनऩुने सम्ऩजि उजयुीको ऩऺफाहेक अन्म कसैको 
बोगचरनभा यहेको बएभा अलबरेख प्रशासकरे सोयह ऩऺको नाभभा 
उऩदपा (१) फभोजजभको सूचना जायीगनुयऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) फभोजजभ तोयकएको लभलतभा खयटइयजाॉदा 
घयजग्गा खारी गयेको बए सम्फजन्धत कभयचायीरे चरन चराइय ददएको 
भचुलुका खडागयी तथा घयजग्गा खारी नगयेको बए खारी गयाइय 
चरन चराइय चरन चराएको भचुलुका खडा गयी प्रलतिेदन साथ 
अलबरेख शाखाभा ऩेश गनुयऩनेछ ।       

ऩऩररययच्च्छछेेदद-११००  

ययििययििधध  

६९. ननक्कक्करर  ललननििेेददनन्् (१) सलभलत सभऺ दताय यहेको उजयुीको कुनै 
सयोकायिारा ऩऺरे यििादको लभलसरभा यहेको कुनै कागजऩत्रको 
नक्कर लरनको रालग लनिेदन ददएभा सलभलतरे उि ऩऺराइय सो 
कागजको नक्कर उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 

    (२) उऩदपा (१) फभोजजभको लनिेदन ददॉदा सम्फजन्धत ऩऺरे 
उजयुी शाखाभा यहेको लभलसरको नक्कर लरनऩुदाय उजयुी प्रशासक तथा 
अलबरेख शाखाभा यहेको लभलसरको नक्कर लरनऩुने बएभा अलबरेख 
प्रशासक सभऺ लनिेदन ऩेश गनुयऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) फभोजजभको लनिेदन ददनको एघाय फजे 
अगािै ऩेश बएभा सम्फजन्धत कभयचायीरे सोयह ददन य सो बन्दा ऩछी 

ऩेश बएभा सम्बि बएसम्भ सोयह ददन नबए सोको बोलरऩलट नक्कर 
उऩरब्ध गयाउनेछ । 

  (४) उऩदपा (१) फभोजजभ लनिेदन ददॉदा पयक पयक 
उजयुीको रालग पयक पयक लनिेदन ददनऩुनेछ । 

  (५) यििादको कुनै ऩऺरे उऩदपा (१) फभोजजभको लनिेदन 
ददॉदा नक्करको सिाभा कागजऩत्रको पोटो जखच्ने अनभुलत भागेभा सो 
ददनऩुनेछ । 

  (६) नक्कर लनिेदन ददॉदा अअननुसुसूूचचीी-११५५ फभोजजभको ढाॉचाभा 
ददनऩुनेछ । 

७०. ननक्कक्करर  ददस्स्ततुयुय््  (१) सम्फजन्धत प्रशासकरे दपा ८८ फभोजजभ नक्कर िा 
पोटो जखच्नको रालग लनिेदन ददनेऩऺसॉग देहाम फभोजजभको दस्तयु 
लरइय नक्कर उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ् 

(क) नक्करको हकभा सक्कर ऩानाको प्रलत ऩ�ृको रू 
५।– रुऩैमाॉको दयरे; 

(ख) सलभलतको लनणयम कागजको हकभा प्रलत सक्कर 
ऩानाको प्रलत ऩ�ृको रू ५।– रुऩैमाॉको दयरे; तथा 

(ग) लरखत कागजऩत्रको नक्कर नलरइय पोटो जखच्न 
चाहेभा प्रलत ऩानाको रू ५।– रुऩैमाॉको दयरे । 

  (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन 
प्रचलरत कानून फभोजजभ नक्कर दस्तयु नराग्ने ऩऺराइय मस दपा 
फभोजजभको दस्तयु राग्नेछैन । 
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  (३) मस दपा फभोजजभ नक्कर उताय गयी रैजाने ऩऺरे 
नक्कर उताय गदाय रागेको खचयको व्मिस्था आपै गनुयऩनेछ । 

७१. ददस्स्ततुयुय  उउललररेेखख  गगननेे्् (१) नक्कर प्रभाजणत गने सम्फजन्धत प्रशासकरे 
नक्कर प्रभाजणत गदाय नक्कर रैजाने ऩऺको नाभ थय तथा उजयुीभा 
हैलसमतका साथै नक्कर उताय गयेिाऩत दाजखर गयेको दस्तयु य नक्कर 
ऩाना सभेत उलरेख गयी नक्कर ददएको व्महोया जनाइय नक्कर प्रभाजणत 
गनुयऩनेछ । 

     
७२. ददस्स्ततुयुय  चच ुिुिाा  ननबबइइयय  ननक्कक्करर  ननददददइइननेे््  सम्फजन्धत प्रशासकरे मस ऐन 

फभोजजभ नक्कर भाग्ने ऩऺरे नक्कर उताय गदाय दपा ८९ फभोजजभ 
राग्ने दस्तयु दाजखर नगदायसम्भ नक्कर ददनेछैन य सो नक्करको 
आलधकारयकता प्रभाजणत गनय ऩाउनेछैन ।  

७३. प्रप्रचचललररतत  ककााननूूनन  फफभभोोजजजजभभ  हहुनुनेे््  मस ऐनभा जनुसकैु कुया रेजखएको बए 
ताऩलन उजयुीसॉग सम्फजन्धत प्रचलरत कानूनभा कुनै कुया रेजखएको बए 
सोभा रेजखए जलतको हकभा सोयह फभोजजभ हनुेछ । 

७४. ललननममभभ  फफननााउउनने े अअललधधककाायय्् सलभलतरे मस ऐनको प्रबािकायी 
कामायन्िमनको रालग आिश्मक लनमभ फनाउन सक्नेछ । 
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अनसुूची-१ 

(दफा ८ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

उजुरीको ढाँचा 

ससु्ता गाउँपान्िका धयान्यक सन्मन्त समक्ष पेश गरकेो 

न्नवेदन-पत्र 

नविपरासी न्जल्िा ससु्ता गाउँपान्िका वडा नं  ...... .मजजा .........................
बस्ने  .........................को नाती ....................ाोरा वषष  ........को 

...............................(मो .नं...................... )  - पन्हिो पक्ष 

न्वरुद्ध 

नविपरासी न्जल्िा ससु्ता गाउँपान्िका वडा नं  ...... .मजजा .........................
बस्ने  .........................को नाती ....................ाोरा वषष ........को 

...............................(मो .नं...................... )  - दोस्रो पक्ष  

विषयः सम्वधि न्वच्ाेद । 

म वनम्न िुुँदाहरुमा लेविए िमोवजम वनिेदन गददछु : 

१. म वनिेदक र यस वििादको दोस्रो पक्षविच संित २०६९ 
सालमा सामावजक परम्परा ऄनसुार वििाह गररएको हो । वििाह 
भएपश्चात २ िषदसम्म ऄथादत २०७१ सालसम्म हामीविच समुधरु 
दाम्पत्य जीिन रहेको वथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको 
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समेत जायजन्म भएको छ । एक अपसमा लोग्ने स्िास्नीविचको 
सहमवत र सहकायदमा छोरा जन्मेपछी क्रमशः समस्या देविुँदै जान 
थाल्यो । २०७१ सालको वतहारमा माआत गएपछी ईनी घर अआनन् । 
पटक पटक घर अईन फोनबाट ऄनरुोध गरे ुँ  । २ पटकसम्म वलन गएुँ । 
तर वनजले वतमीसुँग मेरो जीिन चल्न सक्दैन, म घर जान सविन, 
वतमी जे गनुदपछद  गर भवन ठाडो जिाफ वदन थावलन । के कारणले यस्तो 
हुन गयो भवन सोध्दा ऄि वतम्रो र मेरो सम्िन्ध छैन अफुिसुी गर र  
मलाइ सम्पकद  नगर,गरमेा राम्रो हुुँदैन भवन धाक धम्की र त्रास मसेत 
वदआन । लामो समयसम्म मन फकेला र घर अईवलन भवन पिी िसे ुँ 
तर अइनन । कररि ३ िषदपछी ऄथादत २०७४ साल भाद्र मवहनामा 
पनुः वलन गएुँ तर विपक्षी मसुँग िोल्दै निोली घरवभत्र वछररन र साला 
जेठान पठाइशारीररक अक्रमण गने सम्मको कायद गरी मलाइ तथानाम 
गावल गलौच गर े । मवुककलले ज्यान जोगाइ वनराश भएर घर फवकद एुँ र 
ऄि दोस्रो पक्ष श्रीमती मसुँग पनुः फवकद  अईने र दाम्पत्य जीिन 
समुधरु हुने सम्भािना नभएकोले पाररिाररक वििाद वनरुपणका लावग 
यो वनिेदन वदन अएको छु ।  

२. यस सवमवतबाट दोस्रो पक्ष वझकाइ जे जो िझु्नपुछद  िझुी वििाद 
वनरुपण गराइ पाईुँ । 

#=    lgj]bg ;fy ? !)) bflvn u/]sf] 5' . 

$=    of] lgj]bg :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] 
bkmf $&-=========_ adf]lhd bflvn u/]sf] 5' .   
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५. यो वनिेदन हदम्यादवभतै्र छ र म वनिेदकलाइ यस विषयमा 
वनिेदन वदने हकदैया प्राप्त छ ।  

६. यस विषयमा ऄन्यत्र कही ुँ कतै कुनै वनकायमा कुनै प्रकारको 
वनिेदन वदएको छैन । 

७. यसमा लेविएका व्यहोरा वठक साुँचो सत्य हुन्, झठुा ठहर े
कानून िमोवजम संजाय भोग्न तयार छु ।  

                                                                     
                                                  वनिेदक 

                                                                     
                               नामः  ............................. 

Olt ;+jt\ ============= ;fn===================dlxgf======================ut]=====================/f]h z'ed\ .  
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अनसुूची-२ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

उजयुी दताय गयेको लनस्साको ढाॉचा 

श्री .................... 

........................ । 

 

यिषम:  उजयुी दतायको लनस्साऩत्र सम्फन्धभा । 

 

.................... फस्ने तऩाइ  ........................रे  ....................
फस्ने  .......................यिरुद्दभा  .......................................बनी 

उजयुी दताय गनय लमाएकोभा आजको लभलतभा दताय गयी दताय नॊ .
 ................कामभ बएकोरे मो लनस्सा जायी गरयददएको छ ।  

 

उजयुी प्रशासक 

दस्तखत:   ........  

लभलत:   ...........  

 



          

-67_

v08 @_ efuM ! ;':tf, a}zfv dlxgf #) ut], @)&^ ;fn  -;+VofM @    

अनसुूची-३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

ताररख भपाषइष 

सुस्ता गााँउपालिका न्यालयक सलमलतबाट खडा भएको 

तारेख भरपार्इ । 

मुद्ााः -........................................  

दताइ नं. 

    लनवेदक(पलििो पक्ष)  

......................................... 

दोस्रो पक्ष 

......................................... 

 

लमलत २०७मा .........।.......।..... 

२०  ....साि .................मलिनाको  ...............गते लदनको १ ० बजे 
........................तारेखमा िालजर िुन आउिा भलन सलि गननाः- 

   लनवेदक...............................................    
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अनसुूची-४ 

(दफा ९ को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

ताररख पचाष 

सुस्ता गााँउपालिका न्यालयक सलमलतबाट खडा भएको 

तारेख पर्ाइ । 

मुद्ााः -........................................  

दताइ नं. 

    लनवेदक (पलििो पक्ष)  

...................................... 

दोस्रो पक्ष 

..................................... 

 

लमलत २०७मा .........।.......।..... 

२०७  ....साि .................मलिनाको  ...............गते लदनको १ ० बजे 
........................तारेखमा िालजर िुन आउनुिोिा । 

                                                                                             
..................................... 
उजुरी प्रशासक 
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अनसुूची-५ 

(दफा १५ को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

प्रन्तवादको ढाँचा 

ससु्ता गाउँपान्िका धयान्यक सन्मन्त समक्ष पेश गरकेो 

न्िन्खत जवाफ 

नविपरासी(बदषघाट ससु्ता पन्िम)  न्जल्िा ससु्ता गाउँपान्िका वडा न ं...... .
मजजा .........................बस्ने  .........................को नाती  ....................ाोरा 

वषष ........को ............................. (मो .नं.............. )दोस्रो पक्ष  

न्वरुद्ध 

नविपरासी(बदषघाट ससु्ता पन्िम)  न्जल्िा ससु्ता गाउँपान्िका वडा न ं...... .
मजजा .........................बस्ने  .......................को नाती ....................ाोरा 

वषष ........को ................... (मो .नं...................... ) पन्हिो पक्ष 

विषयः सम्वधि न्वच्ाेद । 

म वनम्न िुुँदाहरुमा लेविए िमोवजम वनिेदन गददछु : 

१. भ लरजखत जिाप प्रस्ततुकताय य यिऩऺी लनिेदकयिच सॊित 
२०६९ सारभा साभाजजक ऩयम्ऩया अनसुाय यििाह बएको व्महोया 
दठक हो । हाभीफाट २०७१ सार जेठभा १ छोयाको सभेत 
जामजन्भ बएको दठक हो । २०७१ सारको लतहायभा भाइत 
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गएऩछी भ घय नपकेको, ऩटक ऩटक घय आउन पोनफाट 
अनयुोध गयेको, २ ऩटकसम्भ लरन आएको तय भ घय 
नगएको,भैरे यिऩऺी लनिेदकराई दाम्ऩत्म जीिन चलन नसक्न े
बनेको य भेया दाईबाईरे शायीरयक आक्रभण गने सम्भको कामय 
गयेकोबलन कऩोरकजलऩत झठुा य हुॉदै नबएका लनयाधाय व्महोया 
उलरेख गयी यििाद गयेको कुया उलरेख गनय चाहान्छु । भराई 

यिऩऺी लनिेदक सभेत लभरी गालर गरौच , डय, धाक, धम्की देखाई 
हातऩात गयी घयफाट लनकारा गयेऩछी भ भाइतीभा आई िसेकी हुॉ 
। यििाह बएको केही िषयऩछी यिना कायण भभाथी यिलबन्न 
यकलसभका आयोऩ रगाई अऩभान गने, गारी गरौच गने 
रगामतका काभहरु हुॉदैगए । ऩरयिायका अन्म सदस्महरुरे भ 
भाथी घृणा गने, िोरचार नगने जस्ता कामय गयेऩलन यिऩऺीफाट 
केही सभम भराई नै सभथयन य सहमोग गदै आएका लथए तय 
ऩछी यिऩऺी लनिेदक सभेत उलनहरुसॉगै लभरे य भराई जियजस्त 
गयफाट लनकालने कामयभा सहबागी बए । के कुन कायणरे िा 
भेयो के गलतीरे मसो गयेका हनु बलन िझु्दा िेरािेरा दाइजो 
नलमाएको बलन भाइती ऩऺसभेतको  आरोचना गने गयेका लथए 
। सामद उलनहरुराई दाइजोकै रोबका कायण भराई घयफाट 
लनकारीददएका हनुऩुदयछ । भैरे कुनै गलती नगयेको य यिऩऺी 
रोग्नेसॉग ऩूियित भामा, स�ाि य सम्भान मथाित यहेकोरे रोग्न े
स्िास्नीको सम्िन्ध मथाित कामभ गयीऩाउॉ ।  
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२ .यस सवमवतबाट जे जो िझु्नपुछद  िझुी वििाद वनरुपण गराइ पाईुँ । 

३ . वलवित जिाफ साथ रु ५० दाविल गरकेो छु । 

४. यो वलवित जिाफ म्यादवभतै्र छ र म वनिेदकलाइ यस विषयमा 
वनिेदन वदने हकदैया प्राप्त छ । 

५. यसमा लेविएका व्यहोरा वठक साुँचो सत्य हुन,् झठुा ठहर ेकानून 
िमोवजम सजंाय भोग्न तयार छु । 

 

विपक्षी 

नामः ............................. 

Olt ;+jt\ ============= ;fn===================dlxgf======================ut]=====================/f]h z'ed\ .  
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अनुसूची-६ 

(दफा २० को उपदफा (६) सगँ सम्बन्धित) 
 

सुस्ता गााँउपालिका न्यालयक सलमलतबाट जारी भएको 

म्याद । 

नविपरासी(बदषघाट सुस्ता पन्िम) न्जल्िा ............................... 
गाँउपान्िका वडा न ं ........... मजजा ............................मा बस्ने 
............................ को नान्त ................................. को ाोरा वषष 
..... को ...............................................को नाममा ७(सात)न्दन े
इतिायनामा /समााहान म्याद ।  

उप्रान्त ऐ ............... गााँउपालिका वडा नं ......... बस्न े
.....................................िे तपार्इ उपर 
................................................लवषयको लनवेदन यस न्यालयक 
सलमलतमा दताइ गरेकोिे सो लनवेदनको प्रलतलिपी सलहत तपार्इको 
नाममा यो म्याद सचूना जारी गररएको छ । ऄतः यो सचूना /म्याद 

प्राि भएको लमलतिे ७ (सात) लदनलभत्र लिलित जवाफ सलहत यस 
न्यालयक सलमलतमा हालजर हुनहुोिा । हालजर नभर्इ म्याद गजुारी 
बसेमा काननू बमोलजम हुनेछ । र्लत सम्बत ...... साि .......... 
मलहनाको ... गते रोज ... मा शभुम ...।  

दताइ नं.  ......................... 
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अनसुूची-७ 

(दफा ४२ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

न्नणषयको ढाँचा  

ससु्ता गाॉउऩालरका न्मायमक सलभलत 

सॊमोजक श्री.................................................................. 
सदस्म श्री.................................................................... 
सदस्म श्री.................................................................... 

लनणयम 

सॊित ............... सारको लनिेदन नॊ........ 

यिषम् ................................ । 
 

................. जजलरा ................ गाउॉऩालरका िडा नॊ............... 
िस्ने.....................(ऩयहरो ऩऺ) 

यिरुद्द 

................. जजलरा ................ गाउॉऩालरका िडा 
नॊ...............िस्ने.........................( दोस्रो ऩऺ) 

स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४७(१)ञ िभोजजभ लनिेदन 
दताय बई सोही ऐनको दपा ४६ िभोजजभ गठन बएको न्मायमक सलभलत सभऺ 
प्रस्ततु हनु आएको भ�ुाको सॊजऺप्त तथ्म य लनणयम मस प्रकाय छ्  
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(१) .............. गाउॉऩालरका िडा नॊ. ....................... नक्सा लसट 
नॊ.... यक.नॊ........ऺे.प...........को घयजग्गाभा ऩजश्चभ तपय का यक.नॊ..........का 
सॊलधमाय यिऩऺी ...................रे घय िनाउॉदा आफ्नो घयजग्गाभा 
लसभानासम्भ आई जोलड िनाएको तय छत तथा िरेसीको ऩानी आफ्नो घय 
कम्ऩाउण्डलबत्र झानेगयी िनाएको हुॉदा सो िरेसी िन्द गयाइऩाउॉ बन्ने 
लनिेदकको लनिेदन व्महोया ।  

(२) .............. गाउॉऩालरकाफाट प्रचलरत बिन लनभायण सम्िन्धी भाऩदण्ड 
िभोजजभ इजाजत प्राप्त गयी बिनको नक्सा सभेत स्िीकृत गयाई सो नक्सा 
िभोजजभ बिन लनभायण गयेको हुॉ । यिऩऺी लनिेदकरे बने िभोजजभ आफ्नो 
घयको छत तथा िरेसीको ऩानी लनजको घय कम्ऩाउण्डलबत्र झाने नगयेको 
आफ्नै घयजग्गाभा झाने गयेको हुॉदा झठुा लनिेदन खायेज गरयऩाउॉ बन्ने 
प्रत्मथॉको लरजखत जिाप ।  

(३) .............. गाउॉ ऩालरकाफाट स्थरगत लनरयऺण तथा सिेंऺण गनय गएका 
प्रायिलधक टोलररे स्थरगत लनरयऺण गयी लभलत.........भा ऩेश गयेको स्केच सयहतको 
प्रलतिेदनफाट प्रत्मथॉको घयतपय फाट छत तथा िरेसीको ऩानी खस्दा लनिेदकको घय 
कम्ऩाउण्डलबत्र ऩने गयेको देजखन्छ बन्ने व्महोया उलरेजखत बएको  ।  

(४) यििादका दिैु ऩऺराई भेरलभराऩ गयाउने प्रमोजनका 
रालग.......................... गाउॉऩालरका िडा नॊ........,................. भा यहेको 
भेरलभराऩ केन्द्रभा ऩठाउॉदा भेरलभराऩ हनु नसकी पयकय  आएको ।  

लनणयम 

दिैु ऩऺराई सनुिुाईको रालग आज ऩेशी तोयकएकोभा यििादका सम्िजन्धत 
ऩऺहरु स्िमभॊ तथा लनजहरुफाट लनमिु गयेका कानून व्मिसामीहरु सभेतको 
बनाई सनुी ऩनु् लभराऩत्र गनुयहोस बलन सम्झाउॉदा िझुाउॉदा ऩलन लभराऩत्र गनय 
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भञ्जुय नगनुय बएकोरे पाइरभा सॊरग्न प्रभाण कागजहरुको सभेत भूलमाङ्कन गयी 
स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४९(२) िभोजजभलनणयम 
ददनऩुने हनु आई लनणयमतपय  यिचाय गदाय लनिेदकको यक. नॊ....को ऩजश्चभतपय  
प्रत्मथॉको यक.नॊ....को घयजग्गा जोलडएय यहेकोभा यििाद देजखएन । लनिेदकको 
बनाई अनसुाय आफ्नो घय कम्ऩाउण्डलबत्र प्रत्मथॉको छत तथा िरेसीको ऩानी 
झायेको हो होइन बलन स्थरगत रुऩभै जाॉचिझु गयी प्रायिलधक प्रलतिेदन ऩेश गनय 
कामायरमफाट खयट गएका प्रायिलधक कभयचायीरे लभलत.............भा ऩेश गयेको 
स्केच सयहतको प्रायिलधक प्रलतिेदन सभेतफाट लनिेदकको भाग दािी िभोजजभ 
आफ्नो घय कम्ऩाउण्डलबत्र प्रत्मथॉको छत तथा िरेसीफाट ऩानी झने गयेको बन्ने 
ऩयु� हनुे देजखन्छ । प्रत्मथॉरे मस कामायरमफाट ऩारयत गयेको नक्साभा सभेत 
छत तथा िरेसीको ऩानी आफ्नै घयजग्गाभा झाने बलन देखाईएको य लनिेदकको 
घय कम्ऩाउण्डलबत्र ऩानी झानय ऩाउनऩुछय बलन प्रत्मथॉरे दािी यियोध गनय सभेत 
नसकेको य प्रचलरत कानून य प्रचरनफाट सभेत अकायको घय कम्ऩाउण्डलबत्र 
आफ्नो छत तथा िरेसीको ऩानी झानय ऩाउने नदेजखएको हुॉदा लनिेदकको भाग 
िभोजजभ प्रत्मथॉरे आफ्नो छत तथा िरेसीफाट आफ्नै घय जग्गाभा ऩानी झाने 
प्रिन्ध गनुयऩने देजखन्छ । लनिेदकको घय कम्ऩाउण्डभा ऩानी झानय नऩाउने ठहछय 
। सो ठहनायरे तऩजशर फभोजजभ गनुय ।  
ततऩऩजजशशरर 
१. सयोकायिारारे नक्कर भाग गनय आएभा लनमभानसुाय दस्तयु लरई नक्कर ददन ु।  
२. मो लनणयमभा जचि निझेु ३५ ददनलबत्र .............. जजलरा अदारतभा 

ऩनुयािेदन गनय जान ुबलन प्रत्मथॉराई सनुाईददन ु। 
३. म्मादलबत्र ऩनुयािेदन नऩयेभा कानून िभोजजभ लनणयम कामायन्िमन 

गनुय/गयाउन ु।  
इलत सॊित ् ............. सार................... भयहना...................... गते 
.....................योज शबुभ ्।  
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अनसुूची-८ 

(दफा ४८ को सगँ सम्बन्धित) 

अधतररम सरंक्षणात्मक आदेशको नमनूा 

सुस्ता गाँउपान्िका धयान्यक सन्मन्त 

संयोजक 
श्री.........................................................................................  

सदस्य 
श्री...........................................................................................  

सदस्य 
श्री...........................................................................................  

अदेश 

संित ............................ सालको वनिेदन नं........ 

विषयः  .............................................................। 

................. वजल्ला ................ गाईुँपावलका िडा नं............ 

............................... िस्ने ....................................................... 

...................... पवहलो पक्ष 

विरुद्द 

................. वजल्ला ................ गाईुँपावलका िडा नं............ 



          

-77_

v08 @_ efuM ! ;':tf, a}zfv dlxgf #) ut], @)&^ ;fn  -;+VofM @    

अनसुूची-८ 

(दफा ४८ को सगँ सम्बन्धित) 

अधतररम सरंक्षणात्मक आदेशको नमनूा 

सुस्ता गाँउपान्िका धयान्यक सन्मन्त 

संयोजक 
श्री.........................................................................................  

सदस्य 
श्री...........................................................................................  

सदस्य 
श्री...........................................................................................  

अदेश 

संित ............................ सालको वनिेदन नं........ 

विषयः  .............................................................।  

................. वजल्ला ................ गाईुँपावलका िडा नं............ 

............................... िस्ने ....................................................... 

...................... पवहलो पक्ष 

विरुद्द 

................. वजल्ला ................ गाईुँपावलका िडा नं............ 

............................... िस्ने ........................................................ 

...........................दोस्रो पक्ष 

यसमा वनिेदकको माग िमोवजम ..........................वजल्ला िडा 
नं................................ िस्ने ...............को नावत ..........................को 
छोरा/छोरी िषद ................ को ................ले अफुलाइ ऄसाध्य रोग लावग 
वनयवमत रुपमा हप्ताको २ पटक मगृौला डायलोवसस गनद वचवकत्सकले वशफाररस 
गरकेोमा एकाघरका छोरा िषद .................. को ...........................ले 
वनयवमत रुपमा डायलोवसस गनद ऄटेर गरकेो, घरर घरर रुपै ुँया नभएको िहाना 
गने गरकेो, कवहले कवहले कायादलयको कामको व्यस्तताले फुसदद नवमलेको 
अवद कारण जनाइ अफुले वनयवमत प्राप्त गनुदपने स्िाथ्य सेिा प्राप्त गनद नसकेको 
हुुँदा अफ्नो जीिन झनझन ितरायिु िन्द ै गएको भवन ऄस्पतालको 
वचवकत्सकको पजुाद र वशफाररस सवहत पेश हुन अएको वनिेदन ईपर प्रारवम्भक 
रुपमा जाुँचिझु गदाद व्यहोरा मनावसि दवेिएको हुुँदा हाललाइ वनिेदकको लावग 
वचवकत्सकले वशफाररस गर ेिमोवजम हरके हप्ता २ पटक डायलोवसस गनुद गराईनु 
तथा वनजको स्िाथ्य लाभका लावग अिकयक ऄन्य प्रिन्ध समेत वमलाईन ुभवन 
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४९(८) िमोवजम विपक्षी 
........................को नाममा यो ऄन्तररम संरक्षणात्मक अदशे जारी गररवदएका 
छौं । यो अदशे वमवसल सामेल रािी विपक्षीलाइ लेिी  पठाइवदन ु। यो अदशे 
ऄनसुार ईपचार भएको जानकारी प्राप्त गरी वमवसल सामेल राख्न ुर वनयमानसुार 
पेश गनुद ।  

 

इवत संित ................... साल ..........मवहना....गते रोज..शभुम् । 
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ससु्ता गताउँपतालिकता न्ताय्क सलिल् (कता््ययिलि सम्बनिधी) ऐन, २०७५

अनसुूची-९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

न्मिापत्रको िान्ग न्नवेदनको ढाँचा 

ससु्ता गाउँपान्िका धयान्यक सन्मन्त समक्ष पेश गरकेो 

सयंुक्त दरखास्त-पत्र 

gjnk/f;L lhNnf ;':tf ufFpkflnsf j8f g+= ====== df}hf 
========================= a:g] ========================= sf] 
gftL==================== 5f]/f jif{======== sf] ===============================  
-df]=g+======================_ –klxnf] kIf 

gjnk/f;L lhNnf ;':tf ufFpkflnsf j8f g+= ====== df}hf 
========================= a:g] ========================= sf] gftL 
==================== 5f]/f jif{ ======== sf] =============================== 
-df]=g+======================_ –bf];|f] kIf यिषम् सम्िन्ध यिच्छेद । 

हाभी लनिेदक  लनम्न लरजखत लनिेदन गदयछौ्  

१. ………………………………………………………………………………………… 
बन्ने सभेत व्महोयाको लनिेदन दािी ।  

२. .........................................................................बन्ने सभेत 
व्महोयाको दोस्रो ऩऺको दािी ।  

३. अफ उप्रान्त झगडा नगयौ लभराऩत्र गयौ बलन लभलर आएको व्महोया 
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मो छ की ..................................................................... 
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
.................................. गनय हाभी दिैु ऩऺ सहभत बएकारे 
स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४७(२) िभोजजभ 
लभराऩत्रको दयखास्त लरइय आएका छौं । लभराऩत्र गयी ऩाउॉ ।  

४. मसभा रेजखएका व्महोया दठक साॉचो  हनु,् झठुा ठहये कानून िभोजजभ 
सहुॉरा िझुाउॉरा ।  

                                                            
लनिेदकहरु 

                                                   
...................................... ऩयहरो ऩऺ 

                                                  
.................................... दोस्रो ऩऺ 

 

इलत सॊित ्............. सार...................भयहना......................गते 
..................... योज शबुभ ्।  
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ससु्ता गताउँपतालिकता न्ताय्क सलिल् (कता््ययिलि सम्बनिधी) ऐन, २०७५

अनसुूची-१० 

(दफा ५३ को उपदफा (५) सगँ सम्बन्धित) 

न्मिापत्रको ढाँचा 

 वलवितम हामी तपवसल बमोवजमका मावनसहरु अगे हामी 
विच यस न्यावयक सवमवतमा दताद भएको  मदु्दा दताद नं. ..... को 
............................................ विषयकोमा ........................... 
भन्ने समेत व्यहोराको वनिेदन पवहलो पक्षको दािी । 
..........................................................................................
....................... 

..........................................................................................

............................भन्ने समेत व्यहोराको दोस्रो पक्षको वजवकर । 
ऄब ईप्रान्त िादवििाद नगरौं भवन वमवल अएको व्यहोरा यो छ 
की......................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
................................................................. गनद हामी दिैु पक्ष 
सहमत भएकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा 
४७(२) िमोवजम वमलापत्रको दरिास्त वलआद अएका छौं । वमलापत्र 
गरी पाईुँ भन्ने दरिास्त बमोवजम वमलापत्र गराआदवदएको छ  । 
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तपवसल 

सयुंक्त दरखास्तवािा 

           gjnk/f;L lhNnf ;':tf ufFpkflnsf j8f g+= ====== df}hf 
========================= a:g] ========================= sf] gftL 
==================== 5f]/f jif{======== sf] =============================== 
-df]=g+======================_ –klxnf] kIf 

            gjnk/f;L lhNnf ;':tf ufFpkflnsf j8f g+= ====== 
df}hf ========================= a:g] ========================= sf] gftL 
==================== 5f]/f jif{ ======== sf] =============================== 
-df]=g+======================_ –bf];|f] kIf  

इलत सॊित ्............. सार ................... भयहना ..................... गते 
..................... योज शबुभ ्। 
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ससु्ता गताउँपतालिकता न्ताय्क सलिल् (कता््ययिलि सम्बनिधी) ऐन, २०७५

अनसुूची-११ 

(दफा ६० को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

मेिन्मिापकताषमा सूचीकृत हुने न्नवेदन ढाँचा 

ससु्ता गाॉउऩालरका न्मायमक सलभलतसभऺ ऩेश गयेको लनिेदन 

यिषम् भेरलभराऩकतायभा सूचीकृत हनु ऩाउॉ ।  

प्रस्ततु यिषमभा तऩलसरभा उलरेजखत कागजातहरुको प्रलतलरऩी 
साथै याखी ............  गाउॉऩालरकाको न्मायमक सलभलत 
अन्तगयतका ............ भेरलभराऩ केन्द्रभा सूचीकृत बई 
भेरलभराऩ गयाउन अनभुती ऩाउॉ बनी लनिेदन गदयछु ।  

तऩलसर  
१) नागरयकता प्रभाणऩत्रको छाॉमाकऩी,  
२) भेरलभराऩकतायको तालरभ प्राप्त गयेको प्रभाणऩत्रको छामाॉकऩी, 
३) व्मजिगत यिियण (Bio- data) 

लनिेदक 

नाभ थय् .......... 
दस्तखत् ........... 
ठेगाना................... 
भो.नॊ. ................. 
लभलत् ............. 

 

पोटो 

    

 

kmf]6f] 
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अनसुूची-१२ 
(दफा ७६ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

ससु्ता गाॉउऩालरका न्मायमक सलभलत सभऺ ऩेश गयेको  
बरयबयाउको लनिेदन ऩत्र 

यिषम् बरयबयाई ऩाउॉ बने्न िाये । 

......िस्ने................................लनिेदक ऩयहरो ऩऺ/ दोस्रो ऩऺ 

यिरुद्द 

.......िस्ने.............यिऩऺी ऩयहरो ऩऺ/ दोस्रो ऩऺ 

भदु्दा 

भ लनिेदक लनिेदन िाऩत रु १०।– दस्तयु साथै याखी लनम्न व्महोया लनिेदन 
गदयछु । 

!=  pk/f]Qm ljkIfL ;+usf] pNn]lvt d'2f o; ufpFkflnsfsf] Goflos 
;ldltsf] ldlt ============== sf] lg0f{o adf]lhd d}n] o; sfof{nodf 
/fv]sf] b:t'/÷/sd ldlt==============sf] >L =================== lhNnf 
cbfntsf] km};nf adf]lhd d}n] e/L e/fO{ kfpg] 7x/ ePsf] x'Fbf 
pQm /sd e/L e/fO{ kfpg of] lgj]bg k]z u/]sf] 5' . 

@= d}n] o; sfof{nodf hDdf u/]sf] b:t'/÷/sdsf] e/kfO{÷/l;b÷ 
ef}r/sf] ;Ssn} k|lt / ;DdfgLt >L=======================lhNnf 
cbfntsf] clGtd km};nfsf] 5fofskL o;} ;fy ;+nUg 5 . 

#=  o;df n]lvPsf] Joxf]/f l7s xf], em'7f 7x/] ;x'Fnf a'emfpnf . 

lgj]bs 

lgh============== 

O{lt ;+jt==================;fn===================dlxgf=============ut]========/f]h z'ed\ . 
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ससु्ता गताउँपतालिकता न्ताय्क सलिल् (कता््ययिलि सम्बनिधी) ऐन, २०७५

अनसुूची-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

चरन चराउने लनिेदन 

ससु्ता गाॉउऩालरकाभा ऩेश गयेको 

लनिेदन ऩत्र 

यिषम् चरन चराई ऩाउॉ बने्न िाये । 

.......िस्ने.....................लनिेदक ÷िादी÷प्रलतिादी 

यिरुद्द 

.......िस्ने..................यिऩऺी ÷िादी÷प्रलतिादी 

भदु्दा 

d lgj]bs lgj]bg jfkt ? !).– b:t'/ ;fy} /fvL lgDg Joxf]/f 
lgj]bg ub{5' . 

!= pk/f]Qm ljkIfL;+usf] pNn]lvt d'2f o; ufpFkflnsfsf] Goflos 
;ldltaf6 ldlt========df lg0f{o eO{ pQm 3/ hUuf -jf h'g 
;DklQ ef]u ug{ kfpg] u/L lg0f{o ePsf] 5 ;f] ;DklQ jf j:t' 
pNn]v ug]{_ d]/f] xs ef]u / :jfldTjsf] x'g] 7x/ ePsf]df 
>L====== lhNnf cbfntdf ljkIfLn] k'g/fjnf]sg u/]sf]df 
;DdfgLt cbfntaf6 ;d]t ldlt============== df lg0f{o x'Fbf 
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Goflos ;ldlts} lg0f{onfO{ ;b/ u/L d]/} xs ef]u sfod 
u/]sf] x'Fbf ;f] d]/f] xs ef]usf] sfod ePsf] ;DklQ /x]sf] x'Fbf 
lz3|fltlz3| dnfO{ pQm ;DklQ rng rnfO{ kfpg of] lgj]bg 
k]z u/]sf] 5' . 

@=  o;} lgj]bg ;fy b]xfosf sfuhftx? ;+nUg u/]sf] 5' . 

 s=  Goflos ;ldltn] ldlt============df u/]sf] lg0f{osf] 
5fFofFskL 

 v=  >L===========lhNnf cbfntn] u/]sf] ldlt=============sf] ;b/ 
km};nfsf] 5fFofFskL 

 u=  o; ljjfb ;Dj4 ldl;n o;} sfof{nodf /x]sf] 5 . 

 3= n]lvPsf] Joxf]/f l7s ;fFrf] 5, em'7f 7x/] sfg"g adf]lhd 
;x'Fnf a'emfpFnf . 

lgj]bs 

lgh===================== 

O{lt ;+jt==================;fn================dlxgf=============ut]========/f]h 
z'ed\ . 
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ससु्ता गताउँपतालिकता न्ताय्क सलिल् (कता््ययिलि सम्बनिधी) ऐन, २०७५

अअननुसुसूूचचीी-११४४ 

(ददपपाा  ७७९९  ककोो  उउऩऩददपपाा  (४४)  ससॉॉगग  ससम्म्फफजजन्न्धधतत) 

सम्पन्त रोक्काको अदेश 

ससु्ता गाुँईपावलका न्यावयक सवमवत 

संयोजक श्री ...................................................................  

सदस्य श्री .........................................................................  

सदस्य श्री ..........................................................................  

अदेश 

संित  .................सालको वनिेदन नं........  

विषयः सम्पवत हस्तान्तरण रोक्का 

gjnk/f;L lhNnf ;':tf ufFpkflnsf j8f g+= ====== 
df}hf========================= a:g] ========================= sf] 
gftL==================== 5f]/f jif{======== sf] ===============================  
-df]=g+======================_ –klxnf] kIf 

gjnk/f;L lhNnf ;':tf ufFpkflnsf j8f g+= ====== 
df}hf========================= a:g] ========================= sf] 
gftL==================== 5f]/f jif{======== sf] =============================== 
-df]=g+======================_ –bf];|f] kIf  
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   मसभा लनिेदकको भाग फभोजजभ......जजलरा........ ......गाउॉऩालरका, 
िडा नॊ.... ऺे.प.........यक.नॊ........ जग्गाभा फनेको.........को नाभभा 
यहेको अिण्डाको..................िगययपटको चाय तलरे घय य लरग 
रगाऩात सभेत यिऩऺी....सम्ऩजि लनज यिऩऺीफाट अन्म अॊजशमायहरुको 
भन्जयुी यिना हक हस्तान्तयण हनु सक्ने आशॊका गयी लनिेदकरे ददएको 
लनिेदन उऩय प्रायजम्बक रुऩभा जाॉचिझु गदाय व्महोया भनालसि देजखएको 
हुॉदा हारराई प्रत्मऺॉ को नाभभा यहेको उजलरजखत घयजग्गाको हक 
हस्तान्तयण गनय लसपारयस नददन िडाराई य अको आदेश नबएसम्भका 
रालग उि घयजग्गाको हक हस्तान्तयण नगनुय/गनय नददन ुबनी भारऩोत 
कामायरमको नाभभा सभेत स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को 
दपा ४९ (६) फभोजजभ मो योक्काको आदेश जायी गरयददएका छौं । मो 
आदेश लभलसर साभेर याखी सम्िजन्धत कामायरमहरुभा ऩठाईददन ु। मो 
आदेश अनसुाय योक्का बएको जानकायी प्राप्त गयी लभलसर साभेर याख्न ुय 
लनमभानसुाय ऩेश गनुय । 

ईलत सॊित................सार.............भायहना...........गते‘..........योज 
शबुभ ्। 

 

 

 



-88_

ससु्ता गताउँपतालिकता न्ताय्क सलिल् (कता््ययिलि सम्बनिधी) ऐन, २०७५

अनसुूची-१५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) सगँ सम्बन्धित) 

नक्किको िान्ग न्नवेदन 

ससु्ता गाॉउऩालरका न्मायमक सलभलत सभऺ ऩेश गयेको 

लनिेदन ऩत्र 

यिषम् नक्कर ऩाउॉ बन्ने फाये । 

................... फस्ने .................................................. 
लनिेदक/िादी/प्रलतिादी 

यिरुद्द 

............... फस्ने .................................................... 
यिऩऺी/िादी/प्रलतिादी 

भ�ुा् .................................. 
 

भ लनिेदक लनिेदन दस्तयु िाऩत रु. १०।– साथै याखी लनम्न व्महोया 
लनिेदन गदयछु् 

(१) उऩयोि यिऩऺीसॉगको उलरेजखत भ�ुाभा अध्ममनको रालग 
देहामका कागजातहरु आिश्मक ऩयेको हुॉदा प्रभाजणत प्रलतलरऩी ऩाउॉ 
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बनी मो लनिेदन साथ उऩजस्थत बएको छु । अत् नक्करको प्रभाजणत 
प्रलतलरऩी ऩाउॉ ।  

देहाम  

क)................................................................................. 

ख)................................................................................. 

ग)................................................................................. 

घ) ................................................................................ 

ङ) ................................................................................ 

२) रेजखएको व्महोया दठक साॉचो छ, झिुा ठहये कानून फभोजजभ सहुॉरा 
फझुाउॉरा ।  

लनिेदक 

लनज .......................... 

cf1fn], 

                                       

af]w/fh a:ofn 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 

k|dfl0fs/0f ldltM @)&^.!.@% 
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@)&% ;fnsf] P]g g+= !) 

;;''::ttff  uuffpp““kkffllnnssffssff]]  ::jjff::YYoo  ttyyff  ;;//;;kkmmffOO{{  ;;]]jjff  PP]]gg  
@@))&&%%  

गगााउउॉॉ  ससबबााफफााटट  स्स्ििीीककृृतत  ललभभललतत::  २२००७७५५||११२२||२२५५ 

kk||::ttffjjggffMM  

:yfgLo jfl;Gbfx?sf] cfwf/e"t :jf:Yo / ;/;kmfO{ ;]jf k|bfg ug]{ sfo{df 
ufpkflnsfsf] lhDd]jf/L k|d'v /xL cfPsf] / ;f] sf] Joj:yfkgdf :ki6 
sfg'gL Aoj:yf ul/ sfo{;Dkfbg ug{ jf~5gLo ePsf]n], æg]kfnsf] ;+ljwfg 
@)&@ sf] wf/f @@! cg';f/ ;f]xL ;+ljwfgsf] cg';"rL * sf] ;"rL g+= ( / 
!) sf clwsf/x?nfO{ sfof{Gjog ug{Æ tyf æ:yfgLo ;/sf/ ;~rfng 
P]g @)&$ sf] bkmf !)@ jdf]lhd ;':tf ufp ;efn] of] P]g th'{df u/]sf] 
5 .  

kkll//RR55]]bb  !!  

kk||ff//llDDeess  

!!==  ;;++llIIffKKtt  ggffdd  //  kk||ff//DDeeMM  

-s_  o; P]gnfO{ ":yfgLo :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ ;]jf P]g, 
@)&%" elgg] 5 . 

-v_  ufp ;efaf6 :jls[t eO{ :yfgLo /fhkqdf k|sflzt eP 
kZrft of] P]g nfu" x'g]5 .  

  
@@==  kkll//eeffiiffffMM ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; P]gdf,  

-s_ æP]gÆ eGgfn] ;':tf ufpkflnsfsf] :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ ;]jf 
P]g @)&% nfO{ ;Demg' k5{ .  
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-v_ æ;+3Lo P]gÆ eGgfn] :jf:Yo ;DaGwL ;+3Lo ;+;bn] agfPsf] 
P]gnfO{ a'em\g' kb{5 . 

-u_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] ;':tf ufpkflnsfsf] ufp sfo{kflnsfnfO{ 
;Demg' k5{ .  

-3_ æ;/sf/L jf ;fd'bflosÆ eGgfn] ;/sf/L tyf ;fd'bflos 
:jfldTjdf ;+rfng ePsf :jf:Yo ;+:yfnfO{ ;Demg' kb{5 .  

-ª_ ælghLÆ eGgfn] ;]jfsf] ;+u;+u} gfkmfsf] ;d]t p2]Zo /fvL 
;+rfng x'g] :jf:Yo ;+:yf eg]/ ;Demg' kb{5 .  

-r_ æ6«i6 jf nf]ssNof0fsf/LÆ eGgfn] 6«i6 jf nf]ssNof0fsf/L 
;+:yfx?sf] dfkm{t ;+rfng x'g] :jf:Yo ;+:yfnfO{ ;Demg' 
kb{5 .  

-5_ æJoj:yfkg ;ldltÆ eGgfn] bkmf ^ cGtu{t ag]sf :jf:Yo 
;+:yfx?sf] Joj:yfkg ;ldltnfO{ ;Demg' kb{5 .  

-h_ æcg'udg ;ldltÆ eGgfn] bkmf % cg';f/ ufpkflnsfdf ul7g 
:jf:Yo ;]jf tyf ;/;kmfO cg'udg ;ldltnfO{ ;Demg' kb{5 .  

-em_ æ:jf:Yo ;+:yfÆ eGgfn] ;/sf/L :t/af6 ;+rflnt c:ktfn, 
k|fylds :jf:Yo s]Gb| tyf :jf:Yo rf}sLnfO{ ;Demg' kb{5 .  

  

kkll//RR55]]bbMM  @@  

ccffwwff//ee""tt  ::jjff::YYoo  ;;]]jjff  kk||bbffooss  //  JJoojj::yyffkkgg  ;;DDaaGGwwLL  JJoojj::yyff  

##==    ccffwwff//ee""tt  ::jjff::YYoo  ;;]]jjff  kk||bbffoossxx??  MM :yfgLo :t/df cfwf/e"t 
:jf:Yo ;]jf k|bfg ug]{ :jf:Yo ;]jf k|bfosx? # k|sf/sf x'g]5g  

-s_ ;/sf/L jf ;fd'bflosM ;/sf/L tyf ;fd'bflos :jfldTjdf 
;+rfng ePsf c:ktfn, k|fylds :jf:Yo s]Gb|, :jf:Yo s]Gb|, 
cfo"j]{b tyf k|fs[lts lrlsT;f s]Gb|, ufp3/ lSnlgs, 
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cfo"j]{b s]Gb|x? ;/sf/L jf ;fd'bflos :jf:Yo ;]jf k|bfos 
lgsfo x'g]5g\ .  

-v_  lghLM lghL If]qåf/f ;+rflnt c:ktfn, gl;{ª xf]d, 
kf]lnlSnlgs jf lSnlgs, k|of]uzfnf, kmfd]{;Lx? lghL :jf:Yo 
;]jf k|bfos lgsfo x'g]5g\ . 

-u_  6«i6 jf nf]ssNof0fsf/L ;+:yfx?sf] clwg:yM 6«i6 jf 
nf]ssNof0fsf/L ;+:yfx?sf] dfkm{t ;+rfng x'g] c:ktfn, 
:jf:Yo s]Gb|, 3'DtL lSnlgs o; cGtu{t kb{5 .   

$$==    ::jjff::YYoo  ;;]]jjff  kk||bbffooss  ;;++::yyffxx??ssff]]  kkll//eeffiiffff  //  ccffwwff//ee""tt  ddffkkbb0088MM 
:jf:Yo ;]jf k|bfos ;+:yfx?sf] kl/efiff / cfwf/e"t dfkb08 
;+3Lo ;/sf/n] lgwf{/0f u/] jdf]lhd x'g] 5 .  

%%==    ::jjff::YYoo  ;;]]jjff  ttyyff  ;;//;;kkmmffOO{{  ccgg''uuddgg  ;;llddlltt  uu77gg,,  ssffdd,,  sstt{{JJoo  //  
ccllwwssff//    

-!_  :yfgLo ufpkflnsf leq /x]sf :jf:Yo ;+:yfx?sf] /]vb]v / 
cg'udg ug{ :yfgLo :jf:Yo ;]jf tyf ;/;kmfO{ cg'udg 
;ldltsf] u7g ul/g] 5 . o; ;ldltsf] u7g o; k|sf/ x'g] 5M  

-s_  :jf:Yo If]q x]g]{ sfo{kflnsf ;b:o    – cWoIf  

-v_ :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ If]qdf sfo{ ul//x]sf lj1x? 
dWo]af6 k|To]s b'O{ jif{df kl/jt{g x'g] u/L 
sfo{kflnsfn] tf]s]sf] ! hgf    – ;b:o  

-u_ cfdf ;d"x / :jf:Yo :jo+;]ljsf ;~hfn dWo]af6 
sfo{kflnsfn] tf]s]sf] ! hgf – ;b:o  

-3_ :jf:Yo ;+:yf Aoj:yfkg ;ldltsf cWoIf dWo] k|To]s 
jif{ kl/jt{g x'g] u/L sfo{kflnsfn] tf]s]sf ! hgf    
–  ;b:o  
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-ª_  :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ zfvf k|d'v – ;b:o ;lrj  

-@_  :jf:Yo ;]jf tyf ;/;kmfO{ cg'udg ;ldltsf] sfd, st{Jo 
/ clwsf/ b]xfo cg';f/ x'g]5 .  

-s_  cfkm\gf] sfo{ If]q leqsf] :jf:Yo tyf ;/;kmfO of]hgf 
tof/ ug]{ .  

-v_ ufpkflnsf If]q leq :jf:Yo ;+:yf ;~rfngsf nflu 
cg'dlt, :jLs[lt ;DaGwL ufpkflnsfnfO{ cfjZos 
/fo k|bfg ug]{ . 

-u_  :jf:Yo ;+:yf Joj:yfkg ;ldltnfO{ cfjZs lgb]{zg 
lbg], hfu?s / ;hu jgfpg] . 

-3_  :jf:Yo ;+:yfx?sf] nflu cfjZos ;fwg ;|f]t h'6fpg] 
/ kl/rfng ug]{ u/fpg] .  

-ª_  :jf:Yo ;+:yfx?sf] ;'k/Lj]If0f tyf cg'udg ug]{ 
u/fpg] .  

-r_  :jf:Yo ljzi]f1x? / :jf:Yo ;j]f k|bfosx?sf] ;'rL 
cBfjlws tyf k|sfzg ug{].  

-5_  :jf:Yo ;]jfsf] kx'Fr eGbf aflx/ /x]sf ;d'bfosf] 
klxrfg u/L ;a}sf nflu :jf:Yo ;]jf  ;'lglZrt x'g] 
k|jGw ug]{ . 

-h_  ufpsfok{flnsfnfO{ :jf:Yo tyf ;/;kmfO If]qdf 
cfjZos ;e'mfj / ;Nnfx lbg].  

-em_  tf]lsP jd]flhdsf cGo sfo{x? ug]{ .  
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^̂==    ::jjff::YYoo  ;;++::yyff  JJoojj::yyffkkgg  ;;llddlltt  uu77gg,,  ssffdd,,  sstt{{JJoo  //  ccllwwssff//  MM  

 -!_ k|fylds :jf:Yo s]Gb| jf :jf:Yo rf}sL -:jf:Yo ;+:yf 
Joj:yfkg ;ldlt_ Aoj:yfkgsf nflu b]xfosf b]xfo 
adf]lhd ;b:o /xg] u/L x/]s ;+:yfsf] 5'6\6f5'6\6} 
Aoj:yfkg ;ldlt u7g ul/g] 5 .  

  ufFpkflnsf cWoIf ;+/Ifs 

s ufFpkflnsf leq kg]{ k|fylds :jf:Yo s]Gb| jf 
:jf:Yo rf}sL cjl:yt j8fsf j8f cWoIf 

cWoIf 

v ;ldltn] dgf]lgt u/]sf] lgjf{lrt j8f dlxnf 
;b:ox? dWo]af6  Pshgf dlxnf 

pkfWoIf 

u k|fylds :jf:Yo s]Gb| jf :jf:Yo rf}sL /x]sf] If]qsf] 
ljBfno dWo]af6 k|d'v÷k|frfo{ dWo]af6 Ps hgf 
dlxnf 

;b:o 

3 :yfgLo Jofkf/ ;+3sf] k|ltlglw Ps hgf ;b:o 

ª ;ldltaf6 dgf]lgt :jf:Yo If]qsf] hfgsf/ dlxnf 
:jf:Yo :jod\ ;]ljsfx? dWo]af6 Ps hgf 

;b:o 

r k|fylds :jf:Yo s]Gb| jf :jf:Yo rf}sL /x]sf] 
;DjGwLt j8fsf] j8f ;lrj 

;b:o 

5 ;DjGwLt k|fylds :jf:Yo s]Gb| jf :jf:Yo rf}sL 
k|d'v 

;b:o 
;lrj 

 

-@_ :jf:Yo ;+:yf Joj:yfkg ;ldltsf sfd st{Ao lgDgfg';f/ 
x'g]5g\ M  
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-s_  cfkm\gf] :jf:Yo ;+:yfsf] jflif{s of]hgf agfO{ 
;DalGwt j8f ;ldlt dfkm{t ufpkflnsfdf k]z ug]{ . 

-v_  Joj:yfkg ;ldltsf] lgoldt a}+7s ug]{, :jf:Yo 
;+:yfdf k/]sf] ;d:ofx?sf] ;dfwfgdf cfjZos 
sfo{ug]{ . 

-u_  jflif{s ;ldIff, ;fdflhs k/LIf0f h:tf d"NofÍgsf 
sfo{qmd ;+rfng ug]{ . 

-3_  ;DalGwt :jf:Yo ;:+yfsf sd{rf/Lsf] k|effjsf/L 
kl/rfngsf] nflu ;xlhs/0f ug{].  

-ª_ :jf:Yo 3l'Dt lzlj/x? /fVg ;DalGwt lgsfox?df 
;dGjo ug]{ tyf Joj:yfkg ug{].  

-r_ s]Gb|, k|b]z / :yfgLo ;/sf/n] rnfPsf :jf:Yo ;DalGw 
sfo{qmd tyf cleofgx?nfO{ ;kmn kfg{ cfjZos 
sfo{ ug]{ .  

&&==  aa}}++ss  vvffttff  ;;++rrffnnggMM  xx//]]ss  ::jjff::YYoo  ;;++::yyffnn]]  jj}}++ss  vvffttff  vvff]]NNgg  ;;SSgg]]  55  ..    

-!_ :jf:Yo ;+:yfsf] j}+s vftf Aoj:yfkg ;ldlt sf cWoIf / 
;b:o ;lrjsf] ;+o'Qm b:tvtaf6 ;+rfng x'g]5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] n]vf Joj:yfkg / n]vf k/LIf0f 
ufpkflnsfn] tf]s] adf]lhd x'g]5 .  

 

kkll//RR55]]bbMM  ##  

::jjff::YYoo  ;;++::yyff  ::yyffkkggff  //  ;;~~rrffnngg  ;;DDjjGGwwLL  ddffkkbb0088  

**==  cc::kkttffnn  ttyyff  ::jjff::YYoo  ;;++::yyff  ;;~~rrffnngg  ddffkkbb0088  MM    

-!_ c:ktfn M ufpkflnsf cfkm}n] tf]lsPsf] dfkb08df !% 
z}of;Dd Ifdtfsf] c:ktfn ;+rfng ug{ ;Sg]5 . o:tf] 
c:ktfn ;+rfng ug{ ufpkflnsfn] c:ktfn ;+rfng 
lgodfjnL th'{df u/L ;+rfng ug]{5 .  
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-@_  :jf:Yo rf}sL M ufpkflnsfn] k|To]s j8f cyf{t hg;+Vofsf] 
cg'kftdf slDtdf b]xfosf k"jf{wf/ k'/f u/L :jf:Yo rf}sL 
;+rfng ug]{5 M  

-s_ hgzlQmM :jf:Yo ;xfos -x]Ny cl;:6]06_÷l;=c=x]=j 
-h]i7tf jf tx cg';f/ k|d'v_ !hgf 

  cx]j # hgf, cgdL @ hgf, cfjZostf cg';f/ 
;xfos sd{rf/Lx?  

-v_ ejg sf]7fM k|zf;g sIf, cf}ifwL e08f/0f tyf ljt/0f 
sIf, k|fylds pkrf/ sIf h:tf ;'ljwf ;lxtsf] ejg  

-u_ pks/0fM k|fylds pkrf/sf cfwf/e"t pks/0f,  

-3_ k|;'lt u[x 

-#_  ufpkflnsf If]q leq hl8a'6L, k|fs[lts lrlsT;f, of]uf Wofg 
nufotsf /f]syfdd'ns / j}sNkLs lrlsT;f ;]jf sf] 
k|j4{gsf nflu ;d'bfo jf 6«i6x?;Fsf] ;fem]bf/Ldf jf 
ufpkflnsf cfkm}+n] sDtLdf Pp6f cfo"j]{b tyf k|fs[lts 
lrlsT;f s]Gb|sf] :yfkgf / ;~rfng ug'{kg]{5 . 

  ((==  llgghhLL  IIff]]qqnn]]  cc::kkttffnn  ;;++rrffnngg  uugg{{  ;;SSgg]]  ..    

-!_  ufpkflnsf If]qleq lghL If]q tyf 6«i6 jf nf]ssNof0fsf/L 
;+:yfåf/f c:ktfn ;+rfng ug{ rfx]df !% z}of ;Ddsf] 
;+rfng cg'dtL ufpkflnsfn] lbg ;Sg]5 .  

-@_  pkbkmf -!_ ad]flhd c:ktfn ;+rfng ug{ rfxg] lgsfon] 
cg'dtLsf] nflu tf]lsPsf] 9+frfdf ufpkflnsfdf lgj]bg lbg' 
kg]{5 .  
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-#_  :jf:Yo ;]jf tyf ;/;kmfO{ cg'udg ;ldltn] k|fKt lgj]bg 
pk/ 5nkmn tyf cfjZos cg'udg u/L tf]lsPsf] dfkb08 
k'/f u/]df c:ktfn ;+rfngsf] :jLs[tL k|bfg ug{ ;Sg]u/L 
cfzo kq k|bfg ug{ ufps.o{kflnsfnfO{ l;kmfl/; ug]{5 . 

-$_  pkbkmf -#_ sf] cfwf/df ufpsfok{flnsfn] ;doleq 
tfl]sPsf] dfkb08 k/'f u/d]f c:ktfn ;r+fngsf nfuL 
:jLs[tL k|bfg ug{ ;lsg] k|s|f/sf] cfzo kq k|bfg ug]{5 .  

-%_  tf]lsPsf] ;do;Ldf leq o;} P]g adf]lhd tf]lsPsf] k"jf{wf/ 
tof/ u/L :jLs[tLsf nflu ufpsfo{kflnsfdf lgj]bg lbg' 
kg]{5 .  

-^_  pkbkmf -%_ adf]lhdsf] lgj]bg pk/ cfjZos cg'udg u/L 
tf]lsPsf] dfkb08 k'/f u/]sf] 7x/ ePdf c:ktfn ;+rfngsf] 
cg'dtL k|bfg ug{ ;Sg]5 .  

-&_  cfzokqdf pNn]v ul/Psf] ;dol;df leq tf]lsPsf] 
dfkb08 k'/f gu/]sf] kfO{Pdf :jLs[lt k|bfg ul/g] 5}g .  

!!))==    cc::kkttffnn  ;;++rrffnngg  uugg{{  ccffjjZZooss  ddffkkbb0088MM ufpkflnsfsf] :jLs[tLdf 
;+rfng x'g] c:ktfnx?n] b]xfo cg';f/sf] dfkb08 k'/f ug'{kg]{5 . 

-!_  hgzlQm M slDtdf @ hgf Pd=lj=lj=P;= 8fS6/, slDtdf $ 
hgf :6fkm g;{, slDtdf Ps hgf Nofj 6]lSgl;og / 
cfjZos dfqdf ;xfos / ;xof]uL :jf:YosdL{ 

-@_  ejg tyf sf]7fM btf{ rnfgL, jlx/+u ;]jf, Odh]{G;L sIf, 
k|of]uzfnf, egf{ ePsf lj/fdL /fVg] Sofljg, gl;{ª sIf, 
k|zf;g sIf, kfls{ª, O.T. sf]7f . 

-#_  pks/0f / k"jf{wf/M ;8s g]6js{n] hf]l8Psf], PDa'n]G; 
;]jfsf] pknAwtf, lj/fdL /fVg] a]8 / nfOkm ;kf]6{ l;i6d, 
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@$ 306f ljB't / vfg]kfgL ;]jf ePsf], clSzhgsf] 
Joj:yf, lrlsT;fhGo kmf]x/ Aoj:yfkgsf] k|0ffnL ePsf] 
x'g'kg]{ . 

!!!!==    kkff]]llnnllSSnnllggss  ;;++rrffnnggssff]]  ccgg''ddttLL  MM    

-!_  ufpkflnsfsf] s'g} If]qdf s'g} JolQm jf ;+:yfn]  
kf]lnlSnlgs ;+rfng ug{ rfx]df tf]lsPsf] dfkb08 k'/f u/L 
:jLs[tL lng' kg]{5 .  

!!@@==    kk||ooff]]uuzzffnnff  jjff  NNooffaaff]]//]]66ff]]//LL  ;;++rrffnngg  M s'g} JolQm jf ;+:yfn] 
k|of]uzfnf jf Nofjf]/]6f]/L ;+rfng ug{ rfx]df b]xfo adf]lhdsf] 
ljj/0f ;lxt ufpkflnsfaf6 :jLs[tL lng' kg]{5 .  

-!_  ;+rfnssf] ljj/0f / gful/stfsf] k|df0fkq . 

-@_  k|of]uzfnf jf Nofaf]/]6f]/L ;+rfng ug]{ :yfg, 3/ wgL / 
;+rfnsaLrsf] 3/ef8f ;DaGwL ;+emf}tf kq . 

-#_  /]l8of]nf]hL jf Kofyf]nf]hL ljifodf Go"gtd # jif{ cWoog 
u/]sf] JolQmsf] k|df0fkq / sfd ug{ OR5's ePsf] kq . 

-$_  Nofadf pknAw x'g] k/LIf0fsf] k|sf/ . 

-%_  Nofadf k|of]u x'g] Go"gtd pks/0fx?sf] ljj/0f . 

-^_  k|:tfljt nfut . 

!!##==  kkmmffdd]]{{;;LL  ;;++rrffnnggssff]]  ccgg''ddttLL  MM  

-!_  ufpkFflnsf Ifq]leq kmfd{];L ;r+fng ug{rfxd]f 
ufpkFflnsfaf6 cgd'tL lng'kg5{] .   

-@_  cfwf/e"t kmfd]{;L lzIff k|fKt AolQm ;~rfns /xg] u/L 
kmfd]{zL ;~rfng ug]{ :yfg, ljqmL ljt/0f ug]{ cf}ifwLsf 
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k|sf/x? / k|fylds pkrf/ ;]jfsf] ljj/0f cfj]bgdf 
v'nfpg' kg]{ .  

-#_  kmfd]{;L ;~rfngdf /xg] d'Vo ;~rfns / ;xfos 
sd{rf/Lx?sf] ljj/0fx? z}lIfs k|df0f kq, gful/stf / 
xfnsf] j;f]jf; 7]ufgf k|df0f ePsf] sfuhft / j8f 
sfof{nosf] l;kmfl/; ;fy cfj]bg k]z ug'{kg]{ .  

-$_  k|fKt ljj/0f ;lxtsf] cfj]bg adf]lhd kmfd]{;L ;+rfngsf] 
cg'dtL lbg ;Sg]5 .  

  

!!$$==  ddffkkbb0088  kk''//ff  gguu//]]ddff  ;;hhffoo  xx''gg]]  MM    

-!_  :jf:Yo ;+:yf, k|of]uzfnf, kmfd]{;L h:tf :jf:Yo ;]jf 
;+rfngsf] :jLs[tL ln+bf tf]lsPsf] dfkb08 k'/f gePsf] t/ 
e'mSofP/ ljj/0f lbPsf] jf c:yfoL ?kdf dfkb08 k'/f u/]sf] 
kfOPdf cg'udg ;ldltn] cg'udg u/L ;r]t u/fpg], 
hl/jfgf u/fpg] tyf :jLs[tL vf/]hLsf] nflu ufpkflnsfdf 
l;kmfl/; ug{ ;Sg]5 .  

-@_  k|of]uzfnfdf tflnd k|fKt Nofj 6]lSgl;og afx]ssf AolQmn] 
/ut, lbzflk;fj, vsf/ nufotsf] kl/If0fdf ;+nUg ePsf] 
kfOPdf To:tf] k|of]uzfnf jGb u/fpg ;Sg], ;~rfnsnfO{ 
sfnf];"rLdf /fvL ;f] sf] cfd hgtfnfO{ hfgsf/L lbOg] . 

-#_  kmfd]{;Lsf] xsdf btf{jfnf ;~rfns / ;xof]uL jfx]s c?n] 
cf}ifwL a]r]sf] kfOPdf ;r]t u/fpg], hl/jfgf lt/fpg] b]lv 
cg'dlt vf/]h ug{ ;lsg] .    

!!%%==    ;;xx''llnnoott  //  55''66ssff]]  AAoojj::yyff  uugg''{{kkgg]]{{MM lghL nufgL / 6«i6 dfkm{t 
;~rfngdf cfPsf :jf:Yo ;+:yfx?n] :jf:Yo kl/If0fsf qmddf 
nfUg] z'Ns ufpsfo{kflnsfsf] l;kmfl/;df lglZrt k|ltzt 
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;]jfu|fxLx?sf nflu 5'6 jf ldgfxf lbg' kg]{5 . 5'6 jf ldgfxfsf] 
k|ltzt ufpsfof{kflnsfn] tf]s]adf]lhd x'g]5 .  

kkll//RR55]]bbMM  ##  

 ::jjff::YYoossddLL{{  ttyyff  ::jjff::YYoo  ::jjoodd;;]]jjff  ;;DDaaGGwwLL  JJoojj::yyff  

!!^̂==  ::jjff::YYoossddLL{{ssff]]  JJoojj::yyffkkggMM ufpkflnsf leqsf ;fd'bfoLs :jf:Yo 
;+:yfx? dfkm{t cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf k|jfxsf nflu $ k|sf/sf 
:jf:YosdL{x? /xg] 5g\ M  

-!_  :yfoLM g]kfn ;/sf/sf] :jf:Yo ;]jfaf6 ;dfof]hg eO{ 
cfPsf :jf:YosdL{x? . 

-@_  s/f/M :yfgLo dfu / ljlzi6tfsf cfwf/df ufpkflnsf 
dfkm{t s/f/ ;]jfdf egf{ ul/Psf :jf:YosdL{x? . 

-#_  cEof;stf{M :yfgLo :t/df v'n]sf :jf:Yo cWoog ;+:yfgdf 
cWoog/t ljBfyL{x? Pj+ ufpkflnsfsf] cf+lzs jf k"0f{ 
5fqj[lQdf cGoq uO{ :jf:Yo lzIff cWoog u/]sf 
ljBfyL{x?nfO{ cEof;stf{ :jf:YosdL{sf] ?kdf ufpkflnsfn] 
egf{ ug{ ;Sg] 5 . o:tf cEof;stf{nfO{ j9Ldf ! jif{sf] 
nflu egf{ ug{ ;lsg] 5 .  

-$_  :jf:Yo cleofgstf{ / :jo+;]ljsf  

!!&&==    cclleeooffggssttff{{÷÷::jjff::YYoo  ::jjoo++;;]]lljjssffssff]]  AAooaa::yyffMM :jf:Yo ;]jfnfO{ 
3/3/sf] kx'+rdf k'¥ofpg / hgr]tgf km}nfpg ufpkflnsfn] k'?if 
:jf:Yo cleofgstf{ / dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsfx? lgo"Qm ug{ 
;Sg]5 .  

-!_  dlxnf :jo+;]ljsf / k'?if cleofgstf{x? lgo"lQmsf nflu @! 
jif{ k'/f eO{ $) jif{ ggf3]sf], z}lIfs of]Uotf Go'gtd !) 
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sIff cWoog u/]sf] ;DjlGwt j8fsf] ljjflxt gful/s x'g'kg]{ 
5 . 

-@_  Pp6f j8fdf clwstd ;+Vof !) x'g] u/L cf};t k|lt #)) 
hg;+Vofsf] nflu ! hgf dlxnf :jo+;]ljsf / ! hgf k'?if 
cleofgstf{sf] l;kmfl/; j8f ;ldltn] ufpkflnsf ;dIf 
ug{;Sg] 5 .  

-#_  k|To]s :jo+;]ljsf / cleofgstf{x?n] cfwf/e"t :jf:Yo 
;DjGwL & lbgsf] tflnd k|fKt u/]sf] x'g'kg]{5 .  ufpkflnsf 
/ :jf:Yo ;+:yfx?n] cfjZostf cg';f/ tflnd 
cled'vLs/0f k|bfg ug]{5 .  

-$_  o;eGbf klxn] b]lv g} sfo{/t dlxnf :jo+;]jLsfx? dWo] 
lg/If/ / %) aif{ pd]/ k'u]sfnfO{ k|f]T;fxg eQfsf] Aoa:yf 
ul/ labfO ul/g] 5 / gof lgo'tm ubf{ slDtdf !) sIff 
plt0f{nfO{ dfq lgo'ltm lbOg] 5 . 

!!**==    ::jjff::YYoossddLL{{ssff]]  ;;]]jjff  ;;''lljjwwffMM    

-!_  :yfoL :jf:YosdL{ M g]kfn ;//sf/n] tf]s]sf] :s]n jdf]lhd 
tnj / :yfgLo ufp÷gu/ sfo{kflnsfn] tf]s] jdf]lhdsf] 
cGo ;]jf ;'ljwf .  

-@_  s/f/ :jf:YosdL{M k|rlnt tna :s]n / b'O{ kIfaLrsf] 
;dembf/Ldf ePsf] s/f/ ;Demf}+tf adf]lhdsf] ;]jf ;'ljwf 
pknAw u/fpg ;lsg]5 . 

 -#_  cEof;stf{ :jf:YosdL{ M lgjf{x eTtfsf] ?kdf ;DjlGwt 
txsf :jf:YosdL{n] kfpg] dfl;s tnj :s]nsf] b'O{ ltxfO{ 
/sd;Dd pknAw u/fpg ;lsg] 5 .  

-$_  cleofgstf{ ÷:jo+;]ljsf M kf]zfs, jflif{s ?kdf ;~rf/ 
vr{, :jf:Yo ;+:yfnfO{ cfjZostf k/]sf] jvt sfddf 
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v6fOPdf ;f] lbgsf] kfl/>lds, :jf:Yo ;]jf ;DaGwL 
cleofgdf v6fO{Psf] ;dodf lbOg] kfl/>lds h:tf 
;'ljwfx? pknAw u/fpg ;lsg]5 . 

 !!((==    ::jjff::YYoossddLL{{ssff]]  bb//jjGGbbLL  llggwwff{{//00ff  //  llggoo""llQQmm  MM ;fd'bfoLs jf ;/sf/L 
:jfldTjsf :jf:Yo ;+:yfx?df cfjZos :jf:YosdL{sf] b/jGbL 
ufpsfo{kflnsfn] lgwf{/0f ug]{ 5 .  

-!_  b/jGbL cg';f/sf kbx?df g]kfn ;/sf/af6 ;dfof]hg eO{ 
cfPsf :yfoL :jf:YosdL{x? /xg] 5g\ . ;dfof]hgdf 
gcfPsf sd{rf/Lx?sf] xsdf ufpkflnsfn] s/f/df 
:jf:YosdL{ lgo'lQm ug{ ;Sg] 5 .  

-@_  :jf:Yo ;+:yfdf sfod ePsf] l/Qm b/jGbL kbdf s/f/ 
lgo'lQm ug'{ kg]{ ePdf s/f/ lgo'lQm ;DaGwL Joj:yf b]xfo 
jdf]lhdsf] 5gf}6 ;ldltaf6 x'g]]5 M  
-s_ ufpkflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[t – 

 ;+of]hs  
-v_ ufpkflnsfsf] k|zf;g zfvf k|d'v– ;b:o  
-u_ ufpkflnsfsf] :jf:Yo zfvf k|d'v– ;b:o ;lrj  

-#_  5gf]6 ;ldltn] cfkm\gf] sfo{ljlw cfkm}n] lgwf{/0f u/] adf]lhd 
x'g]5 .  

@@))==    ssdd{{rrff//LL  ;;??jjff  MM   

-!_  :yfoL :jf:YosdL{sf]] xsdf lghn] s'g} Ps :jf:Yo ;+:yfdf 
clwstd % jif{ ;]jf u/] kZrft csf]{ :jf:Yo ;+:yfdf ;?jf 
x'g'kg]{ 5 . ljz]if kl/l:ytL afx]s Go"gtd # jif{ Pp6} 
:jf:Yo ;+:yfdf sfo{ u/]kl5 dfq ;?jf x'g]5 .  

-@_  ljz]if cj:yfdf afx]s Go"gtd # jif{ Ps} :jf:Yo ;+:yfdf 
sfo{/t :yfoL sd{rf/Ln] csf]{ :jf:Yo ;+:yfdf ;?jf x'g 
rfx]df ufpkflnsfdf ;?jfsf nflu lgj]bg lbg ;Sg]5g\ . 
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o;/L k|fKt lgj]bgsf cfwf/df ufpFkflnsfsf] :jf:Yo tyf 
;/;kmfO{ zfvfn] cfkm\gf] If]qleqsf s'g} klg :jf:Yo ;+:yfdf 
;?jf ug{ ;Sg]5 .  

-#_  ljz]if cj:yf eGgfn] lgh ;f] ;+:yfdf /xg g;Sg], ljifout 
b/jGbL cfjZos g/x]sf], :jf:Yo ;d:of, kltkTgL ;+u} /xL 
;]jf ug{ kfpg] cj:yf jf cGo lrTta'em\bf] sf/0f ;d]t 
a'lemg] 5 .  

@@!!==    ssffoo{{;;DDkkffbbgg  ss//ff//  ;;DDeemmff}}ttff  uugg''{{kkgg]]{{  MM   :jf:Yo ;]jfnfO{ k|efjsf/L 
agfpg b]xfo cg';f/ sfo{;Dkfbg s/f/ ;Demf}+tfsf] k|s[of 
cjnDag ug'{kg]{5 .  

-!_ ufpkflnsf cWoIfsf] /f]xj/df k|d'v k|zf;sLo clws[tn] 
:jf:Yo tyf ;/;kmfO{ zfvf x]g]{ clws[t;+u, pQm clws[tn] 
:jf:Yo ;+:yfsf k|d'vx?;+u / k|d'vn] cGo sd{rf/Lx?;+u 
sfo{ ;Dkfbg s/f/ ;Demf}tf ug'{kg]{ 5 .  

-@_ sfo{ ;Dkfbg s/f/ ;Demf}tf ! jif{sf] x'g] 5 . s/f/ ;Demf}tf 
cg';f/ sfd eP gePsf] d"Nof+sg k|d'v k|zf;sLo 
clws[tn] cfly{s jif{sf] cGTodf tof/ u/L sfo{kflnsf 
;dIf k]z ug'{kg]{ 5 .  

-#_ jflif{s sfo{;Dkfbg s/f/sf ;"rsx? lgwf{/0f ug]{ sfo{ 
:jf:Yo tyf ;/;kmfO{ cg'udg ;ldltn] tof/ kf/L 
ufpsfo{kflnsfdf k]z ug'{ kg]{5 .  

@@@@==  ssffoo{{  ;;DDkkffbbgg  dd""NNooff++ssgg  //  ;;hhffoo  ttyyff  kk''//::ssff//  MM  

-!_ sfo{;Dkfbg s/f/ ePsf sd{rf/Lx?sf] sfo{;Dkfbg 
Ifdtfsf] cfwf/df d"NofÍg u/L sfo{;Dkfbgdf /fd|f] glthf 
xfl;n ug]{ sd{rf/LnfO{ k'/:s[t ug]{ / sdhf]/ glthf xfl;n 
ug]{ sd{rf/LnfO{ bl08t ug'{ kb{5 .  



-104_

;':tf ufp“kflnsfsf] :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ ;]jf P]g @)&%

-@_ sfo{;Dkfbg ;Demf}+tfsf] d"NofÍg, k'/:sf/ / ;hfo 
ufpsfo{kflnsfn] tf]s] adf]lhd x'g]5 .  

kkll//RR55]]bbMM  $$  

ccff}}iiffwwLL  ttyyff  ::jjff::YYoo  ppkkss//00ffssff]]  vvll//bb,,  ee0088ff//00ff  //  lljjtt//00ff  ;;DDaaGGwwLL  JJoojj::yyff    

@@##==  jjfflliiff{{ss  vvll//bb  ooff]]hhggff  aaggffppgg''  kkgg]]{{  MM  

-!_  cfkm\gf] If]qleq jflif{s ?kdf cfjZos kg]{ cf}ifwL tyf 
:jf:Yo pks/0fsf] cg'dfg / vl/b ug{ jflif{s vl/b of]hgf 
agfO{ :jLs[t u/fpg' kg]{5 . 

-@_  jflif{s vl/b of]hgf :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ zfvfsf] 
;xof]udf vl/b PsfO{n] tof/ ug]{5 .  

  
@@$$==  ccff}}iiffwwLL  ttyyff  ::jjff::YYoo  ppkkss//00ff  vvll//bb    

-!_ cf}ifwL tyf :jf:Yo pks/0fsf] vl/bsf nflu ufpkflnsf 
:jf:Yo tyf ;/;kmfO{ zfvfsf] ;xof]udf vl/b PsfO{n] 
k|lqmof cl3 j9fpg] 5 .  

-@_  cf}ifwL tyf :jf:Yo pks/0fsf] vl/b sfo{df ;fj{hlgs 
vl/b P]g / ljifout :yfgLo sfg'gx?sf] k|fjwfg cg';f/ 
ug'{kg]{ 5 .  

@@%%==  ccff}}iiffwwLL  ttyyff  ::jjff::YYoo  ppkkss//00ffssff]]  ee0088ff//00ff    

-!_ vl/b ul/Psf] cf}ifwL tyf :jf:Yo pks/0f 
ufpsfo{kflnsfsf] e08f/ zfvfdf bflvnf u/L ;'/lIft 
e08f/0fsf] Aoj:yf ufpkflnsf :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ 
zfvfn] ldnfpg] 5 .  
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-@_ :jf:Yo pks/0f / cf}ifwLsf] vl/b rf}dfl;s ?kdf ug'{kg]{ 5 
. vl/bsf] kl/df0f lgwf{/0f ;DjlGwt j8f ;ldltn] dfu u/] 
jdf]lhd @)∞ df ga9fOsg ug'{kg]{ 5 .  

-#_  ufpkflnsfn] vl/b u/]sf] pks/0f / cf}ifwLsf] s'n kl/df0f 
/ d"No vl/b ldltsf] ! xKtfleq ;fj{hlgs ug'{kg]{ 5 . 

-$_  ;DjlGwt ;fd'bfols :jf:Yo ;+:yfn] ufpkflnsfaf6 k|fKt 
u/]sf] pks/0f / cf}ifwL tyf cf}ifwL ljt/0f ;DjGwL lj:t[t 
ljj/0f rf}dfl;s ?kdf ;fj{hlgs ug]{ / ;DjlGwt j8f 
;ldlt dfkm{t ufpkflnsfdf a'emfpg' kg]{5 .  

kkll//RR55]]bb  %%  

::jjff::YYoo  ;;]]jjffssff]]  GGoo""ggttdd  dd""NNoo  //  uu''00ff::tt//,,  ;;ffddffllhhss  ;;''//IIffff  ccgg''uuddgg  ;;DDaaGGwwLL  
JJoojj::yyff    

@@^̂==  ::jjff::YYoo  ;;]]jjffssff]]  GGoo""ggttdd  dd""NNoo  //  uu''00ff::tt//  ttff]]SSgg  ;;SSgg]]  

-!_  ufpkflnsfn] :yfgLo:t/df ;~rflnt lrlsT;fsLo pTkfbg 
/ :jf:Yo ;]jfx?sf] Go"gtd d"No / u'0f:t/ lgwf{/0f ug{ 
;Sg]5 . :yfgLo :jf:Yo ;]jf cg'udg ;ldlt dfkm{t 
lgwf{l/t u'0f:t/ / d"No eP gePsf] cg'udg ul/ ;f] cg'?k 
sfo{u/fpg lgb]{zg lbg] 5 . 

@@&&==  ;;ffddffllhhss  ;;''//IIffff  ssffoo{{qqmmdd  ;;++rrffnngg  ttyyff  JJoojj::yyffkkgg  

-!_  ufpkflnsfn] /fli6«o / k|fb]lzs gLlt cg';f/ :jf:Yo jLdf 
sfo{qmdnfO{ k|efjsf/L ?kdf ;+rfng ug{ cfjZos 
;xlhs/0f, hgr]tgfsf sfo{qmd tyf cleofgx? ;+rfng 
tyf Joj:yfkg ug]{5 .  

-@_  cfaZostfg';f/ cGo ;fdflhs ;'/Iff sfo{qmdx? lgdf0f 
ul/ ;+rfng tyf Joj:yfkg ug'{kg]{5 .  
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@@**==  ;;//;;kkmmffOO{{  //  ::jjRR55ttffssff  nnfflluu  ccgg''uuddgg  ttyyff  llggooddgg    

-!_  :j:y vfg]kfgL / vfBkbfy{sf] u'0f:t/ Pj+ jfo' tyf WjgL 
k|b'if0f lgoGq0f ug{ :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ cg'udg ;ldltn] 
cfjZos Aoj:yf ldnfpg] 5 .  

-@_  k|b'if0f j9fpg] pBf]u, ;+:yfg jf AolQmnfO{ ;f] ;DjGwL ;r]t 
u/fpg / ;f] af6 kg{ hfg] xfgL gf]S;fgLsf] Ifltk"lt{ u/fpg 
l;kmfl/; ug{ ;Sg] 5 .  

-#_  l;kmfl/; jdf]lhd :yfgLo sfo{kflnsfn] b08,hl/jfgf tyf 
cGo sf/jfxL ;DaGwL Joj:yf ldnfpg ;Sg]5 .  

kkll//RR55]]bb  ^̂  

  ddxxffddff//LL  //ff]]uuyyffdd,,  kkmmff]]xxff]]//dd}}nnff  JJoojj::yyffkkgg  ;;DDaaGGwwLL  JJoojj::yyff    

@@((==  //ff]]uu  ttyyff  //ff]]uuLLxx??ssff]]  cclleenn]]vv  //ffVVgg''  kkgg]]{{  MM  

-!_  :yfgLo :t/df s'g} gful/snfO{ ;?jf /f]u nfu]df ;f] sf] 
hfgsf/L @$ 306f leq glhssf] ;fd'bfoLs :jf:Yo ;+:yf 
jf :jo+;]ljsfnfO{ l6kf]6 u/fpg' kg]{5 . 

-@_  s;}nfO{ g;g]{ /f]u nfu]df ;f] sf] hfgsf/L % lbg leq 
glhssf] ;fd'bfoLs :jf:Yo ;+:yf jf :jf:Yo :jo+;]ljsfnfO{ 
l6kf]6 u/fpg' kg]{5 .  

-#_  l6kf]6 u/fOPsf /f]uLx?sf] ljj/0f ;DjlGwt :jf:Yo 
;+:yfx?n] dfl;s ?kdf j8f ;ldlt / ufpkflnsfsf] :jf:Yo 
;"rgf k|0ffnLdf bflvnf u/fpg' kg]{5 .  

##))==    ddxxffddff//LL  //ff]]ssyyffdd  ttyyff  llggooGGqq00ff  uugg{{  cclleeooffgg  ;;++rrffnngg  uugg''{{kkgg]]{{  MM    

-!_  :yfgLo :t/df /f]usf] dxfdf/L km}lnPdf ufpkflnsfn] ;f]sf] 
k|efj If]q lgSof}{n u/L ljBfnox? jGb ug{, c:yfoL ?kdf 
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j:tL vfnL ug{ jf cGoqsf ;j{;fwf/0fnfO{ e|d0fdf k|ltjGw 
;d]t nufpg ;Sg]5 . 

-@_  o:tf] kl/l:ytLdf dxfdf/Laf6 yk IftL x'g glbg cfjZos 
zt{stf ckgfpg], cfjZos hgzlQm kl/rfng ug]{ / yk 
hgzlQmsf] nflu l5d]sL :yfgLo ;/sf/, k|b]z ;/sf/ / 
;+3Lo ;/sf/df cg'/f]w u/L k|efjsf/L kl/rfng ug'{kg]{5 . 

##!!==    ;;""ttLL{{,,  ddllbb//ff  ttyyff  ;;''ttLL{{hhGGoo  kkbbffyy{{ssff]]  llggooddgg  

-!_  ;'tL{ tyf dlb/fhGo kbfy{ ljqmL ljt/0fsf] nflu 
ufpkflnsfaf6 5'§} cg'dtL lng' kg]{5 .  

-@_  vfB kbfy{ ljlqm ug]{ k;ndf ;'tL{ tyf dlb/fhGo kbfy{ 
ljlqm ljt/0f ug{ aGb]h nufOg] 5 .  

-#_  ;'tL{, dlb/f / nfu" kbfy{hGo j:t'sf] ljqmL ljt/0f / 
k|of]udf lgoGq0f ug{ lgif]lwt / v'Nnf If]qx? tf]Sg ;Sg]5 . 
ljBfno, ;/sf/L sfof{no,  xf6jhf/ h:tf If]qx?sf] 
lglZrt b'/L leq w'd|kfg / dlb/fkfg lgif]w ug]{5 .  

-$_  vfB kbfy{;Fu} ;'tL{ tyf dlb/fhGo kbfy{ ljlqm ljt/0f 
u/]df, lgif]lwt If]qdf w'd|kfg / dlb/f ;]jg u/]df :yfgLo 
k|zf;gsf] ;xof]udf ufpkflnsfn] sf/jfxL ug{ ;Sg]5 .  

##@@==  ;;//;;kkmmffOO  ;;DDaallGGww  ssffoo{{qqmmdd  ttyyff  kkmmff]]xxff]]//  dd}}nnff  JJoojj::yyffkkgg  MM    

-!_  ufpkflnsf :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ zfvfn] AolQmut, 3/]n' 
tyf ;fd'bflos ;/;kmfO{sf dfkb08 tof/ u/L k|To]s 
cfly{s jif{sf] klxnf] dlxgf leq sfo{kflnsf j}7saf6 
cg'df]bg u/fpg' kg]{ 5 .  
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-@_  o;/L cg'df]bg ePsf] dfkb08nfO{ j8f sfofn{o / :jf:Yo 
;:+yfn] k?'if cleofgstf{ / dlxnf :jo;]ljsfx? kl/rfng 
ul/ ;j} 3/kl/jf/;Dd ljt/0f ug5{]g .  

-#_  3/ lgdf0f{ ubf{ zf}rfnosf] kmf]x/ Joj:yfkg ug]{ ljlw / 
3/]n' kmf]x/ la;h{g ug]{ :yfgsf] clgjfo{ Aoj:yf ePsf] 
x'g'kg]{ 5 .  

-$_  Ps kl/jf/sf] ;f}rfno, 9n / kmf]x/d}nf Aojl:yt gePsf] 
sf/0f csf]{ kl/jf/df xfgL gf]S;fgL kg{ uPdf ;f] sf] 
Ifltk"lt{ xfgL k'/\ofpg] kl/jf/n] ltg'{kg]{ 5 . 

-%_  zx/L tyf cw{ zx/L If]qdf lg:sfl;t kmf]x/d}nf k'gk|of]u 
ul/ sDkf]i6 dn agfOPsf] cj:yfdf ufpsfo{kflnsfn] 
k|f]T;fxg /sd k|bfg ug{ ;Sg] 5 . 

  

kkll//RR55]]bb  &&  

lljjlljjww    

####==    kk||ffOO{{ee]]66  dd]]ll88ssnn  ssnn]]hh,,  ccWWoooogg  ;;++::yyffgg  //  77""nnff  cc::kkttffnn  ;;~~rrffnnggssff  
nnfflluu  ll;;kkmmffll//;;  MM  

 -!_  /fli6«o / k|fb]lzs dfkb08 cg'?k lghL:t/df d]l8sn sn]h 
tyf :jf:Yo cWoog ;+:yfg, c:ktfn tyf lgbfg s]Gb 
:yfkgfsf nflu ;DjlGwt j8f / ufpkflnsfaf6 l;kml/z 
lng'kg]{ 5 .  

-@_  pkbfkmf -!_ adf]lhdsf] l;kmfl/; lnFbf jftfj/0fLo k|efj 
cWoog u/L :yfgLo :t/df kg]{ gsf/fTds k|efjx?sf] 
Go"lgs/0fsf nflu sfo{qmd / jh]6 k|:tfj ul/Psf] x'g'kg]{5 .  
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-#_  l;kmfl/;sf nflu ufpkflnsf cfly{s P]gn] tf]s] jdf]lhdsf] 
/fhZj b:t'/ a'emfpg' kg]{5 .  

##$$==    //ffllii66««oo  ttyyff  kk||ffbb]]llzzss  cclleeooffggnnffOO{{  ;;33ffpp  kk''¥¥ooffppgg''  kkgg]]{{  MM  :jf:Yo 
;]jf ;DaGwL /fli6«o tyf cGt/fli6«o dfkb08 k'/f ug{ ;+3Lo tyf 
k|b]z ;/sf/n] ;+rfng u/]sf] cleofgnfO{ ufpkflnsf :jf:Yo tyf 
;/;kmfO{ zfvfn] ;dGjo ug]{ 5 .  

##%%==    ccffddff  ;;dd""xx,,  wwffddLL  eemmffqqmmLL  //  ccffDDrrLL  ;;]]jjffssff]]  cclleenn]]vv  ccBBffjjllwwss  uu//LL  
llttggLLxx??ssff]]  llqqmmooffssnnffkknnffOO{{  ::jjff::YYoo  ttyyff  ;;//;;kkmmffOO{{  zzffvvffnn]]  ccgg''uuddgg  //  
llggooddgg  uugg]]{{55  ..  

##^̂==    uuffppkkffllnnssff  IIff]]qq  lleeqq  ssffoo{{//tt  ::jjff::YYoo  //  ;;//;;kkmmffOO{{  ;;DDaaGGwwLL  ;;++::yyffxx??nn]]  
ccffkkmm\\ggff]]  kk||uulltt  lljjjj//00ff  qq}}ddffll;;ss  ??kkddff  uuffppkkffllnnssff  ;;ddIIff  aa''eemmffppgg''  
kkgg{{]]55  ..      

  ##&&==    uuffppFFkkffllnnssffnn]]  ccffwwff//ee""tt  ::jjff::YYoo  ttyyff  ;;//;;kkmmffOO{{  ;;]]jjff  kk||bbffgg  uugg{{ssff  
nnfflluu  ccGGoo  ;;//ssff//LL  llggssffoo,,  llgghhLL  AAoojj;;ffooLL,,  ;;ffddffllhhss  ;;++33÷÷;;++::yyff,,  
66««ii66  //  AAoollQQmmxx??;;FFuu  llaalleeGGgg  ssffoo{{xx??ssff  nnfflluu  ;;ffeemm]]bbff//LL  uugg{{  ;;SSgg]]  55  
//  llttggLLxx??aaff66  ccff}}iiffwwLL,,  ppkkss//00ff,,  lljjzz]]iiff11  ;;LLkkxx??ssff]]  ;;xxffoottff  kk||ffKKtt  uugg{{  
;;SSgg]]55  ..    

##**==    kk''gg//ffjj]]bbgg  MM   tf]lsPsf] clwsf/Ln] u/]sf] ;hfosf] cfb]zpk/ sfg"g 
jdf]lhd k'g/fj]bg nfUg]5 .  

##((==    llggoodd  aaggffppgg]]  ccllwwssff//MM    

-!_  o; P]gsf] p2]Zo sfof{Gjog ug{ ufpsfo{kflnsfn] cfjZos 
lgod agfpg ;Sg]5 .  

-@_  o; P]gsf] sfof{Gjogsf] nflu ufpsfo{kflnsfn] cfjZos 
lgb]{lzsf agfO{ nfu" ug{ ;Sg]5 . 
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$$))==    ;;++qqmmdd00ffssffnnLLgg  JJoojj::yyffMM  oo;;  PP]]ggnn]]  ttff]]llssPP  jjddff]]llhhdd  xx''gg]]  eeggLL  JJoojj::yyff  
uu//]]ssff]]  ssffdd  llggooddffjjnnLL  ggccffppbbff;;DDdd  uuffppssffoo{{kkffllnnssffnn]]  uugg{{  ;;SSgg]]55  ..    

$$!!==    aaffwwff  cc88ssffpp  kkmm''ssffppgg]]  ccllwwssff//MM  oo;;  PP]]ggssff]]  pp22]]ZZoo  ssffooff{{GGjjoogg  uugg{{  
ss''gg}}  aaffwwff––cc88\\ssffpp  kk//]]ddff  uuffppkkffllnnssffnn]]  TToo::ttff]]  aaffwwff  cc88\\ssffpp  xx66ffppgg  
ccffbb]]zz  hhff//LL  ;;SSgg]]55  //  TToo::ttff]]  ccffbb]]zz  oo;;}}  PP]]ggddff  kk//]]  ;;//xx  ddffllgggg]]55  ..  
tt//  oo::ttff]]  ccffbb]]zz  uuffppssffoo{{kkffllnnssffnn]]  ^̂  ddllxxggfflleeqqddff  ccgg''ddff]]bbgg  gguu//]]ddff  
::jjtt  llggiiss[[oo  xx''gg]]55  ..    

$$@@==    aarrffpp  //  nnffuu""  ggxx''gg]]  MM    

-!_  of] P]g jf o; P]g cGtu{t ag]sf lgoddf n]lvPhlt s'/fdf 
;f]xL adf]lhd / gn]lvPsf] s'/fdf k|rlnt sfg'g adf]lhd 
x'g]5 .  

-@_  ;+ljwfg;+u aflemPsf] o; P]gsf bkmf tyf pkbkmfx? 
jflemPsf] xb;Dd :jtM lg:qmLo x'g]5 .  
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